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Senpaga eldono por membroj de Peterburga S-to „Espero“ 

  

Manuskriptoj. korespondado. k. i. p. devas esti adresataj je nomo de „Societo Espero" 
en 8.-Peterburgo. 

  

Eldonanto: 8-T0 „ESPEROS en Peterburgo. Ŝi Redaktoro: D-ro A 1. ASNES. 

so o» 

Unua esperanta presejo en Ruslando de D. P. WEJSBRUT. 
Petarĥurgo: Vroickii Prospekt, 14.



Koresponda fako. 
ka ucelo de koresponda fako esias la unuiĝo de tutmonda esperantistaro ner reciproka korespondado, ial ni korege petas ŝcujn, kiel ruslandajn, tiel eksterlandajn esperantistojn, dezirantajn korespondadi pri kio ĝin objekto kaj por kia ajn celo sendadi al mi siajn adresojn, Togeble skribitajn. adaj reso dladreso en la korespondan fakon oni sendu al mi la piktmarkon de 20 kop. valoro la alflandaj poŝtmarkoj estas ankaŭ akceptatej por а nominala valoro. 

    

Та Redakcio, Navaj adresoj: 
RUSLANDO:  Berdiĉev, Kovenskoj gub. J. B. Levik (Librotenanto kaj instruanto de Librot.). Selo Kandaurovo, ĉeraz posa Puĉej, Kostromskoj qub. Ŝ-ro Diligenskij Iv. Petr. Torĵok Tverskoj gub. S ro Ŝtankovskij. г Enissejsk (Siberujo) S-ro Frenkej Roman Amvrosieviĉ. Peterburgo. Vladimirskaja ulica, d. 3, loĝ. 35. S-ro п М. A. AŬSTRUJO. = Praĥa Bohemujo. Esperantista Klubo. io Kamarjt Stan. KANADO. Trovis-Rivieres (Boite21 1) €. E. Heroux. Deziras Interŝanĝi la ilustritajn kartojn, 

ŜANĜITAJ ADRESOJ: 
Y. de Maynov. St-Peterburgo, Drevjanoj per. 9. 7 Е. Ваау i. Peterburgo. Fontanka, 137 lo:     insk         

     

  

ВЫШЕЛЪ ВЪ СвВЪТЬ lus ELIRIS EL PRESEJO 

Н-й TOMB 

созинЕМИ 
la dua libro 

fe plena verkaro i извьстнаго эсперантиста 
l а . Че Зго 1. Edziĝo, komedio en tri aktoj. 7 B. H. 2. Arturo, rakonto. = У. м. 

  

  ДЕВЯТНИНА. 3 ttflodeSorto raono, DEVJATNIN. diama skizo em versoj. 
5. Poltavo, „Puŝkin j (versa traduko). tej Fu j La prezo 6 rol kun transsendo 

ГЫ. 25 вор. | 
Sin turni al S-ro Eldonisto D. P: Vejshrat, 

: (S-Peterb. Troiekij prospekt. Ne 14), 
aŭ al S-t6 „Espero“ 

18.-Peterb. B. P: у: 

ll54a E руб. съ пересылно 
1256. 25 кол. 

Обращаться къ издателю. А. Ni. Вейсбрутъ. 
СПБ. Троншея проспект nova JE 14), ии въ Общество *Эодеро* (Спб. 6. 

    
   

             
       

  

e ĈIUJ, kiuj deziras helpi la disvastigadon de „Ruslanda Esperantisto“ POVAS senpage = ricevi de l'S-to „Espero“ deziratan kvanton da propagandaj prospektoj POR DISSENDADO al siaj konatoj kaj korespondantoj, Mendu la prospektojn NUN. €e 

  

   
8 lailo“ = E „Esperanta Ligilo 
5 monata revuo еп reliefpunktoj POR BLINDULOJ. 3 Jare B fr. por ĉiu lando, s:e Direkto; ART, 12 rueSoufflot, PARIS, France. . JANUARO 1906. Enhavo: Kromko (Th. Cart) — Problemo — Poezio: Birdetoj (Fr. Ĉoppŝe) — Humoraĵo: Pruvo, Decido — Miksaĵ proverboj (F. Zamenhof) — Ee, Felietono: Parolado de D-ro Zamehof en Boulogne-sur-Mer. 3 
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skaja, 24. 
    

Pri organizacio. . 
Это—очень старая истина, настолько ста- 

рая, что показывать ее уже не приходит- 
ся. Съ ТЬхь поръ, какъ существуеть об- 
щественныя движеня, какъ среди чепов\- 
чества происходить борьба идей, съ тьхь 
поръ въ сознаше людей все глубже и проч- 
ие входила мысль, которая теперь уже 
стала, къ счастью для прогресса, достоя- 
HIEMB всъхЪ. 

„Въ единен!и-—сила, въ организаци —по- 
бъда". И изъ этого положешя съ логичес- ' 
хой послфдовательностью и обязательно- 
стью вытекаеть правило практической дёя- 
тельности: лозунгомъ всянаго движеня ста- 
новится кличь: „Организуйтесь“! При этомъ, 
чЧЬмЪ моложе движеше, ЧЬмь менфе про- 
ченъ фундаменть, который оно успьпо по- 
строить натрулно завоевываемой почвькуль- 
турнаго движеня впередъ, тЪмь большее | 
значеше пробрьтаеть этоть лозунг. Вся- 
кая новая идея или теоря прежде, чфмъ 
можеть начаться широкая пропаганда ея, ! 
должна завоевать себЪ сначала хотя бы 
небольшой кругъ настоящихь, преданныхъ ! 
и убъжденныхь последователей, который 
составиль бы япро нарожлающейся арми 
борцовъ. И многочисленные примфры того, 
накъ небольшая по количеству, но сплочен- 
ная и сильная организашей группа лю- 
дей зачастую побфждала огромную, но раз- 
розненую. массу противниковъ, лучше вся- 
хихъ разсужден убъждають насъ въ не- 
обхедимости тесной организаши и вы- 
работки общаго плана дфятельности. Раз- 
вице Эсперантской пропаганды, такъ ус-' 
пЪшно растущей за послдне годы обяза- 
но главнымъ образомъ умЪлой организащи | 
наличныхь силъ движеня. Франшя, имью- | 
щая н®сколько десятновъ эсп. обществъ и! 

  

Ĝi estas tre malnova veraĵo, tiom. malnova, 
ke argument ĝin oni jam ne bezonas. De 
kiam ckzistas socialaj movadoj, de kiam inter 
la hemaro ekzistas batalado de ideoj, de tiam 
en la konscion de homoj ĉiam pli profunden 
kaj pli fortike eniradis la ideo, kiu nun jam 
fariĝis, al feliĉo de l'progreso, la propraĵo de 
ĉiuj 

   

„En unueco estas forio, en organizacio 
estas venko". Kaj el tiu-ĉi tezo kun logika 
konsekvenco kaj devigeco elfluas la regulo de 
l praktika agado: devizo de ĉiu movado fariĝas 
la proklamo: „Organizu vin!“ Kaj Ju pli juna 
estas movado, ju malpli fortika estas iunda- 
menio, kiun ĝi prosperis konstrui sur la mal- 
facile almiltebla tero de l'kultura. movado 
antaŭen, des pli grandan signifon akiras fiu- 
ĉi devizo. Ĉiu nova Ideo aŭ teorio antaŭ ol 
povas komenciĝi vasta propagando .de ĝi, de- 
vas almiliti al si antaŭe eĉ malgrandan ron- 
don de veraj, sindonemaj kaj konvinkitaj 
adeptoj, kiu formus la kernon de la naskiĝanta 
armeo de batalantoj. Kaj multaj ekzemploj, 
kiel malgranda kvante, sed firma kaj forta pro 
Grganizacio grupo de homoj ofte venkadis 
grandegan, sed disigitan mason de kontraŭuloj, 
pli bone ol ĉiaj ajn konsideroj konvinkas nin 
je neceseco de lirma 'organizacio “kaj de ella- 
boro de I'komuna plano de agado. La dis- 
volviĝado de l'esperanta propagando, tiel suk- 
cese kreskanta dum iastaj jaroj, ŝuldas ĉefe 
al bona organizacio de l'ekzistantaj fortoj de 
la movado. Francujo, havanta kelkajn dekojn 
da esp. societoj kaj grupoj, okupis la unuan 
lokon pro vasteco kaj intensiveco de Гезре- 
ranta movado, kaj en Anglujo kaj. en. Ger- 
manujo la movado naskiĝis ĝuste kun fondiĝo 
de centroj de l'organizita propagando, kaj 
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групп, заняла первое мъсто по широт и 
напряженности зслерантенаго движения, а 
въ Англм и вЪ Гермаши движене возни- 
кло именно съ основащемъ центровъ. ор- 
танизованной пропаганды, и дальнфйший | 
рость ея прямо.обусловливается возникно- | 
вешемь новыхь эоп. организашй. 

Въ этомъ же отношени Рося предста- | 
зляеть тоже интересный примьръ, но, по | 
обыкновен!ю... противоположнаго характера. 
Колыбель эсперантизма, Pocciy k 20 сихъ 
поръ, несмотря на полную неразвитость 
эсп. дъла, по числу эсперантистовъ усту- 
паеть, быть-можетъ, только Франщи, что 
объясняется, конечно, размьрами нашей 
страны. И воть при своемь численномъ 
превосходствь эсперантское движене въ 
Росси является самымъ отсталым въ ка- | 
чественномъ отношеши по сразненто съ 
другими странами. Конечно большую долю 
этой неудачи въ постановкь дфла у насъ 
надо отнести на счеть разныхь обстоя- 
тельствъ, по большей части совершенно 
»„независящихь“, какъ это не разъ уже ука- 
зывалось, но. если правильно оцфнивать 
положеше дфла, то необходимо особенно 
отмьтить и подчеркнуть роль, которую сыг- 
рало отсутстье сколько - нибудь сильной и 
дъеспособной организащи. Первымъ толч- 
комъ къ пробужден!ю накоплявшейся за дол- 
пе годы E» pocciĥcxo-scnep. mipb ameprin 
явился ‚печатный органъ русскихь эспе- 
рантистовъ. И наряду съ появлешемъ его 
ANA усп®ха возрождающагося пропаганднаго 
дъла въ Росси должно быть обращено са- 
Мов серьезное внимане на организацро уже 
существующихь эсперантистовъ, Ижъ дое- 
таточно много уже въ Россм, но они 
изолированы другь отъ друга. они совер- 
шенно ме связаны между собою, а в®дь 
„одинъ въ пол не воинъ".. Много есть 
городовъ, въ которыхь, зсперантистевъ нас. 
зитьваются десятки, часто даже сотни, но 
въ которых, не только ныть какого-нибудь 
общества или группы, но нерьдко одни 
изъ эсперантистовъ не знають даже о томъ, 
зто рядомъсъ ними сушествують ихъ едино- 
мышленники-товарищи, Нормально ли такое 
положен:е? Если НЪтъ, то какое же средство 
можно найти для его измёнены, какъ не 
сбъединеше эсперантистовь въ союзы для 
общей дфительности? Вопросъ объ органи- 
Защи 8ёпёрантистовь въ Росси теперь 
<амый насущный, самый очередный, раз- | 

RUSLANDA ESPERANTISTO 

la plua kreskado de ĝi estas rekte ligita kun 
la fondiĝado de novaj esp. organizacioj. 

En tiu sama rilato Ruslando prezentas 
ankaŭ interesan ekzemplon. sed, laŭ ordinaro .. 
de l'mala karaktero. La lulilo de l'esperantismo, 
Ruslando ankaŭ ĝis nun, malgraŭ plena mal- 
disvolviĝeco de l'esp. afero, pri la nombro de 
esperantistoj staras, povas esti, post sola 
Francujo, kion oni povas klarigi per la mezu- 
roj de nia lando, Kaj jen ĉe sia nombra 
supereco la esperanta movado en Rus'ando 
estas la plej poststaranta en eca rilato kom- 
pare kun aliaj landoj. Kompreneble, la gran- 
dan parton de tiu-ĉi malsukceso en la stato 
de I'afero ĉe ni oni devas noti sur la kalkulo 
de diversaj cirkonstancoj, plej ĉefe tute „mal- 
dependantaj", kiel tio-ĉi ne unufoje jam estis 
montrata, sed, se ĝuste taksi la staton de 
l'afero, oni devas aparte noti kaj substreki la 
tolon, kiun ludis malesto de iom ajn forta 
kaj kapabla al agado organizacio. La unua 
buŝo al vekiĝo de l'kolektata dum longaj jaroj 
en rusland-esper. mondo energio estis la presa 
organo de rusaj esperantistoj. Kaj kune kun 
la apero de ĝi por sukceso de l'renaskiĝanta 
propaganda afero en Ruslando devas esti 
metita plej serioza atento sur organizacion de 
la jam ekzistantaj esperantistoj, lli estas jam 
sufiĉe multaj en Ruslando, sed ili estas izolitaj 
unu de alia, ili tute ne estas ligitaj inter si, 
sed ja „unu sur kampo ne estas militanto"... 
Multaj estas la urboj, en kiuj esperantistoj 
estas kalkulataj en dekoj, olte eĉ en centoj, 
sed en kiuj en sole ne estas ia ajn societo 
aŭ grupo, sed ofte unuj el esperantistoj ne 
scias eĉ, ke apud ili ekzistas iliaj samideanoj, 
kolegoj. Ĉu normala estas tia stato? Se ne,— 
kian do rimedon oni povas trovi per ĝia 
ŝanĝo, se ne unuigon de l'esperantistaj en 
ligojn por komuna agado? La demando pri 
organizacio de l'esperantistoj en Ruslando 
estas nun la plej nuntempa, la plej unuavica. 
solvon de ĝi estas necese rapidigi. Al detala 
prilaborado de ĝi oni devas dediĉi multajn 
fortojn. ĉar ĝi elmetas tiajn malsimplajn de- 
mandojn, kiel la demandon pri federacio de 
regionaj, naciaj (inter limoj de la ruslanda 
regnoj organizacioj kaj sim. Pri ii—en la sek- 
vanta fojo. 
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рьшеше его необходимо ускорить. Деталь- 
ной разработкь его надо посвятить много 
силь такъ какъ онъ выдвигаеть на оче- 
рель таше сложные вопросы. какъ вопросъ 
о федераци мъстныхь, нащональныхь (въ 
предфлакъ россййскаго государства) органи- ! 

ит, п. О нихь въ сльдующИ pas? 
Мы не сомнЪваемся, что въ теоретической 

разработк и въ практическомъ осу- 
шествлени вопроса организащи примуть' 
учасце всё русск!е единомышленники-зэспе- | 
зантисты, желающе работать для м 

  

nima и сознаюние, что оми могуть стать 
реальной силой толькс въ единен!и и 
добиться побфды при помощи органи- 
sauin. 

Прыонене к „Доеналань Гиллелизия“.. 

Обращаемь вниман@ на то, что изпо- 
женные „Догматы“ имЪють значене только 
принципГальное, окончательная же релакщя 
ихъ будеть установлена только на первомъ | 
сЪФздЪ гиллелистовъ. Всякаго, KTO Bv 
принцип GAOĜPRET идею Гилявлизма, но | 
не соглашается съ тфмъ или другимъ' 
догматомъ, просимъ указать намъ, кажгя 
измьненя по его мнЬнио полезно было бы 
сдЬлать въ уназанныхъ догматахъ. 

Во избъжаще нелоразумфнИ считаемь 
необходимымъ дать слфдующя разъясненя: 

т. Назване „Гиллелизмъ“ есть только | 
временное; предполагается замфнить его 
HASBAKIENT „Гомаранизмъ“, которое точнфе 
выражаеть всю сущность нашей идеи (.го- 
маранинъ“ на языкь Эсперанто значить 
‚членъ человфческой семьи“). | 

2. Еслибы нейтрально - географически | 
названя государствъ и наши (см. догматы | 

| 

| 

  

  

5и8) оказывались неудобными или непр!- 
ятными, то можно на первыхъ порахь 
употреблять существующя назвашя пле- 
менныя по т®хъ поръ, пока вопросъ объ 
этомъ не будеть окончательно рЫшенъ на 
съЪздЬ тилпелистовъ. 

3. Въ собрашяхъ гиллелистовъ языкъ 
гиплелистовъ обязателень только для тьхъ, 
которые этимъ языкомъ хорошо владфютъ; 
Tb KE, которые имъ еще не владфють какъ 
слфдуеть, могуть на первыхъ порахъ упо- 

но треблять какой языкь имъ угодно, 

2 

Ni ne dubas, ke en teoria prilaborado kaj 
en praktika efektivigado de ldemando de 
organizacio partoprenos ĉiuj rusaj samideanoj - 
esperantistoj, dezirantaj laboradi por nia afero 
kaj konsciantaj, ke ili povas fariĝi reala forto 
nur en la unueco kaj atingi la venkon kun 
la helpo de organizacio. 

  

Aldono al la „Dogmoj de Hilelismo“. 

Ni atentigas, ke la publikigitaj „Dogmoj“ 
havas signifon nur principan, kaj ilia defini- 
tiva redakcio estos fiksita nur en la unua 
kongreso de la hilelistoj. и en grin- 
elpo aprobas la ideon de la "hilelismo, sed 
ne konsentas kun tiu aŭ alia dogmo, 
petas montri al ni, kiajn ŝanĝojn laŭ lia 
opinio estus utilo fari em la diritaj dogmoj. 

   

    

Pro evito de malkompreniĝoj ni trovas ne- 
cesa doni la sekvantajn klarigojn: 

1.La nomo „Hilelismo“ estas nur provizora; 
estas supozate anstataŭigi ĝin per la nomo 
„Homaranismo“, kiu pll precize esprimas la 
tutan esencon de nia ideo („homarano“ en 
la lingvo Esperanto signifas" „membro de la 
homa familio"). 

2. Se la neŭtrale-geografiaj nomoj de reg- 
noj kaj nacioj (vidu dogm. 5 kaj 8) montri- 
ĝus neopertunaj at malagrablaj, eni povas en 
la unua tempo uzadi la ekzistantajn nomojn 
gentajn, ĝis tiu tempo, kiam la demando pri 
tio-ĉi estos decidita en la kongreso de hile- 
listoj. 

3. En la kunvenoj de hilelistaj la lingvo 
hilelista estas deviga nur por tiuj, kiuj Sun-ĉi 
lingvon bone posedas; sed tiuj, kiuj ĝin anko- 
raŭ ne posedas sufiŝe, povas en. la unua tempo 
uzadi kian lingvon ili volas, sed ili ne havas la 
rafton altrudi sian lingvon al la aliaj ĉeestantoj.
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только не имфють права навязывать свой 
языкъ другимъ присутствующим 

4. О догмат 11, носящемъ кромф обще- 
ственнаго характера еще характеръ теого- ; 
фичесюй, надо помнить, что онъ говоритъ ' 
только о такихь учешякь, которыя не, 
противорфчать наунЬ, И что онъ относится ; 
только къ храму гиялелистовъ, но ничуть 
не къ частнымь кружнамь гиллелистовъ. 
Кружки эти носять характеръ не релил!оз- 
НЫЙ; а Чисто общественный и служать 
хля: свободныхъ - дружескихь Gecban на 
ВбевозМожНый темы, по желаню участвую- 
щихъ, а отъ других: кружковъ сони отли- 
чаются только ТЬмъ, что въ нихъ участ- 
вують люди, имъюще нейтрально-челов\- 
чесме нащональные и релипозные прин- 
ципы, и что бесфда въ нихъ происходить 
преимущество на языкф нейтрально -чело- 
вфческомъ. 

ака 

RUSLANDA ESPERANTISTO 

4. Pri la dogmo 11, kiu krom karaktero 
societa havas ankoraŭ karakteron teosofian, 
oni devas memori, ke ĝi parolas nur pri tiaj 
instruoj, kiuj ne kontraŭparolas al la scienco, 
kaj ĝi rilatas nur al ia templo de hilelistoj, 
sed tute ne al privataj rondetoj hilelistaj. Tiuj 
ĉi rondetoj havas karakteron ne religian, sed 
pure societan kaj servas por liberaj amikaj 
interparoladoj pri ĉiuj eblaj temoj, laŭ la de- 
ziro de la partoprenantoj, kaj de aliaj rondetoj 
ili distingiĝas nur per tie, ke en ili partopre- 
nas homoj, havantaj neŭtrale-homajn naciajn 
kaj religiajn principojn, kaj ke la interparolado 
en ili estas precipe en la lingvo neŭtrale- 
homa 

   

    

Pri la Regularo de 1'S-to „Espero“. 

En unu el siaj lastaj kunsidoj la Komitato | 
de 1'S-to „Espero“ decidis inviti reprezentantojn 
de la Filioj de l'S-to kunveni en St.-Peterbur- 
go por. komuna ellaboro de l'nova regularo de 
[S-to „Espero“ sur pli oportuna kaj bona fun- : 
damento. Sed ĉar pro kondiĉoj de !” nuntempa 
rusa vive tiu:ĉi plano malcerte povus efektiviĝi | 
en la proksima tempo, kaj ĉar la afero de la' 
resilaboro de l'regularo estas tre grava kaj | 
rapide farinda, la Redakcio de „Rusl. Esp.“! 
malfermas run kelkan spacon de la jurnalo 

por pritraktado de tiu-ĉi demando, kiee stos pre- 
sataj la opinioj de la Filioj de !”8-to „Espero“ 
(de ĝiaj Komitatoj). Ĝis nun estas ricevitaj de 
s-ro Ŝĉavinskij la sekvantaj proponoj de l” Ko- 
mitato de la Filio en Melitopol: 

Lokoj, ŝanĝetaj en la Regularo: ; 
$ 2. Rimarko 1-a. Estas sufiĉe: „Eldonado | 

de gazetoj kaj libroj estas farata kun plenu- | 
mado de la leĝoj pri la preso“. Pri bibliotekoj 
estas ja dirite en tiuj samaj leĝej. pro tio la | 
rimarko 2-a estas tute superflua, Kaj la ves- 
peroj, kunvenoj kaj kurzoj (punkto 4) estas | 
ja tute liberaj de ĉiaj permesoj, ĉar ilin jam 
unu fojon por ĉiam permesas la leĝo pri la 
libereco de la kunvenoj entute. | 

        

7) Tute prave! Tamen kvin, jaroj ŝajnas kontraŭe 
la agantaron de Societoj. 

ĝ 5. Estas necese aldoni; „skribe kaj parole“. 
$ 16. Anstataŭ „per ses pagoj“ estus pli 

bane „рег du pagoj, por ses monatoj por an- 
taŭen“. 

$ 27. La rimarko al $ 27 estas tute super- 
flua. 

$ 28. Rimarko al tiu-ĉi $ estas tute sovaĝa: 
punktoj unua kaj la lasta estas neplenumeblaj 
kaj forĵetindaj 

$35. Anstataŭ „jara spaco“ oni devas 
meti lon pli racionalan, ekzemple „kvinjara 
spaco“, ĉar ni nin ekupas preskaŭ nur pri 
ŝuj-ĉi elektoj 

$ 43. Eslas bezone priskribi la desegnon 
de la sigelilo kaj aldoni, ke la S-to havas sian 
standardon kaj ke la membroj de l'S-to en la 
kunvenoj portadas apartan signeton. 

$ 44. Ĉe nuna libereco de unuiĝoj la vortoj 
„por konfirmo“ estas forĵetindaj. 

$ 46. Laŭ tiu sama principo la vortoj „kaj 
post la permeso de ĝusta loka administracio“ 
estas malĝustaj. 

$ 47. Laŭ tiu sama principo la vortojn „aŭ 
laŭ ordono de la tegistaro“ oni devas tute 
forigi, ĉar la registaro jam ne havas la rajton 
ĉesigi la aferojn de la societo. 

       

   

110 lenga tempo kaj malpermesas [reŝigadi laŭ bezono 
Rim. de "Redakcio,
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Historieto de unu nedankema popolo. 

Fabelo por grandaj Infanoj. 
  

En antikvaj tempoj ekzistis granda, riĉa, 
suliĉe civilizita lando. La homoj sciis diversajn 
sciencojn, artojn kaj metiojn. Ili eĉ komercadis 
inter si en sufiĉe granda mezuro. Tamen, ili 
loĝis per apartaj familioj -popoloj kaj ĉiu 
familio havis sian propran lingvon. Tiu-ĉi lasta 
cirkonstanco multe suferigis la homojn, ĉar 
inter ili ne ekzistis unueco: ili ĉiuj rigardis 
unu la alian kiel malamikon, kaj ili ne povis 
kompreni homojn de aliaj familioj. Nur mal- 
multaj feliĉuloj sciis kelkajn fremdajn lingvojn, 
sed tiu-ĉi scio estis neperfekta kaj tro mizera 
kompare kun la nombro de ekzistantaj lin- 
gvoj. 

Kaj jen aperis ia instrulta homo, kiu pro- 
ponis al ĉiuj homoj de tiu lando novan lin- 
gvon, kiun oni povus ellerni, sen ia peno, en 
kelkaj tagoj. Li diris, ke iliaj gepatraj lingvoj 
restos kaj ludos antaŭan rolon, kaj la nova 
servos nur por interfamiliaj rilatoj: kaj ke ĝi 
alportos grandan utilon, ĉar 

  

  

„Sur neŭtrala lingva fundamento, 
Komprenante unu la alian 
La popoloj faros en konsento 
Unu grandan rondon familian". 

Multaj anoj de diversaj familioj komprenis 
la utilon de tia lingve kaj aliĝis al tiu mirinda 
homo, kaj en la tuta lando eksonis nova kan- 
to-himmu 

„En la mondon venis nova seŭto, 
Tra la mondo iras foria voko; 
Per flugiloj de l'facila vento 
Nun de loko flugu ĝi al loko!“ 

Multaj mokis tiu: kanton kaj ĝian aŭ- 
toron, kaj ankaŭ ĝian kantistaron, sed la kan- 
tistoj esperis sian sukceson, kaj baldaŭ la tu- 
ta lando ekvidis, ke 

„Sub la sankta signo de l'espero 
Kolektiĝas pacaj batalantoj, 
Kaj rapide kreskas la afero 
Per laboro de la esperantoj“ 

      

kaj la plimulto da familioj ankaŭ aliĝis... 
Kaj jen la mirindan homon oni elektis sia 

reĝo. 
Por ke la popolo ne difektu la mirindan 

lingvon, la reĝo eldonis apartan libron, kien 

| 

  
  

l metis multajn vortojn kaj esprimojn de sia 
lingvo. Interalie, tie troviĝis jena vertaĵo: „Kiu 
okupas sin je meĥaniko, estas meĥanikisto, 
kaj kiu okupas sin je kemio, estas hemiisto." 
Post 9 jaroj de ekzistado de la lingvo li me- 
tis artikoleton en eldonatan de unu familio 
revuon, k'e, sur la paĝo 102, li interalie diris: 
„Venis jam la tempo ellabori detalajn teni - 
kajn vortarojn de nia iingvo" .. 

La regatoj legis ĉiun vorton kun granda 
atento, kaj ili ĉiam penis imiti la parolon de 
sia reĝo. Ĉiuj estis feliĉaj, ke nenion perdinte, 
parolante hejme sian gepatran lingvon ——en 
fremda familio ili tamen libere parolas kaj 
komprenas la komunan lingvon, 

Sed homa kapricemo baldaŭ ĉesiĝis komu- 
nan konsenton: ili komencis reformi la vortojn, 
dirante „mekaniko, kemio: paroko, tekniko" 
anstataŭ la donitaj de la reĝo „mehaniko, 
hemio, parolo, teĥniko"; poste oni en- 
kondukis multajn novajn esprimojn, kontraŭ 
ajn al tiuj de la reĝo, К, t. p. La reĝo faris 

   

  

   

  

  

! novajn eldonojn de siaj leĝoj, „ripetante „me- 
haniko, ĥemio...£; li proklamis pri unueco; li 
petegis la regatojn ne elpensadi novajn ne be- 
zonajn, superiluajn vortojn, kiuj ansta- 
taŭus la plifruajn fundamentajn, sed-vane! La 
popolo ne obeis lin. daŭrigante siajn kapri- 
cajn elpensadojn. lii eĉ ĉesis bone kompreni 
unu la alian, ĉar en ĉiu familio ĉiam apera- 
dis propraj novaj vortoj kaj esprimoj, ansta- 
taŭante la malnovajn. Fine, multaj komencis 
forlasi reĝan lingvon kaj komencis ellernadi 
lingvojn familiajn, kun turmentoj laborante 
multajn jarojn super tiu-ĉi ellernado. Do plej- 
multo sciis nur sian familian lingvon kaj mal- 
benis sian sorton, ĉesinte kompreni la kaŭ- 

  

  

} zon de sia komuna mizero spirita, kaŭzita de 
foresto de komuna lingvo. 

Tiam la reĝo forlasis la tronon, foriris el la 
ĉefurbo kaj rifuĝis en ia kaverno dezerta, de- 
cidinte dediĉi sian vivon al konstanta preĝo 
al Dio, por ke li elkonduku la popolon sur 
la vojon veran. 

La nedankema popolo e£ ne rimarkis la 
foriron de la reĝo, kiu tamen neniun forgesis: 
ĉiujn li memoris kaj pri ĉies bono li preĝis. 
Li preĝis pri la fratiĝo de l'homoj, pri illa
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unuiĝo, pri ilia interkompreniĝo kaj paco, kaj 
amo elerna... 

La Dio mizgrikora ekaŭdis lian preĝon. 
kune kun ĉiu guto da larmoj varmegaj de la | 
reĝo unu regito erarinta fariĝis bona regato, 
kiu пе nur parolis puran antaŭan lingvon, 
sed ankaŭ per ĉiuj siaj fortoj defendis ĝian 
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Ĉirkaŭantaj la lagon arboj, mallaŭte bruante, 
balancadis per siaj verdaj kapoj kaj, kune kun 
la lilioj. de l'tempo al tempo murmuris: „Dio, 
ekaŭdu la preĝon de la reĝo!“. 

Kaj en la lagon senĉese fluis ĝemetanta 
rivereto, preskaŭ nevidebla en la herbaro. Ĝi 
fluis ĉar la reĝo maldormis kaj preĝis, kaj 

purecon kaj propagandis komunan fratecon verŝis la larmojn. 
kaJ amon. Kaj ĝis nun la reĝo fervore preĝas kaj 

La reĝo ploris. La larmoj kunfluis per verŝas siajn larmojn. 
murmuranta rivereto en proksiman arbaran бе, 
herbejeton kaj iom post lam faris belan lagon, — 8 Sept. 1604. 
sur kies kristala supraĵo ekaperis belaj lilioj... 

—— 

Kio estas la socialaj sciencoj 

De Prof. N. 

La fenomenoj de ĉirkaŭanta nin mondo povas ! 
esti dividitaj je kelkaj kategorioj. kaj konfor- 
me al tio ĉi la sciencoj, ellernantaj la apartajn 
kategoriojn de fenomenoj, ankaŭ kunmetas par- | 
tojn en la komuna sistemo de scienca sciaro. | 
Estas sciencoj, el'ernantaj mondon de l' naturo, . 
kaj estas sciencoj, ellernantaj mondon :de !homo 
en lia spirita kaj societa vivo, — ti 
antaŭe,—kaj sciencoj de unua kategorio estas 
nomataj naturaj en la vasta senco de tiu-ĉi 
vorto, kaj duaj—humanitaraj. Mi intence aldo- 

ris,-— parolante pri mendo de l'homo, —ke en 
tiu ĉi okazo la homo estas prenata nur en rilato 
de lia spirita kaj societa vivo, ĉar homo, kiel 
la besta organismo, ellernata en anatomio, en | 
fiziologio, en fizika antropologio, sendube, estas 
objekto de naturscienco egale kun la aliaj orga- 
nikaj ekzistaĵoj. sed ne de sciencoj humani- 
taraj. Profunda diferenco inter sciencoj natu- 
raj kaj humanitaraj estas tiu, ke unuaj havas 
laaferon kun la materialaj objektoj, t. e. en la fina 
rezultato, kun objektoj aŭ kun fenomenoj, 
fariĝantaj en tiuj-ĉi objektoj (ankaŭ kun ili 
aŭ inter ili), dum duaj koncernas la personojn 
kaj ĉiujn procesojn, en lli, kun ili aŭ inter Ili 
fariĝantajn, nome kiel personojn. Tie-ĉi ne 
estas ĝusta loko por disvolvi tiun-ĉi tezon, el . 
kiu oni povas farj entute tre gravajn konklu- : 
dojn, sed decas montri unu el tiuj-ĉi konklu- 
doj, ĉar ĝi havas signifon por la ĝenerala karak- 
terizo ankaŭ de la socialaj sciencoj, kiel de sub- | 
parto de la sciencoj humanitaraj. 

                

1. Karejev. 

Kaj al la objektoj, kaj al la personoj ni entute 
povas havi trispecajn rilatojn: la utilitaran, emo- 
cian kaj teorian, depende de iio, ĉu ni dezi- 
ras el objekto de nia rilato akiri por ni la prol 
ton. aŭ ĉu ĝi nur tiel aŭ alie iniluas al niaj 
sentadoj, aŭ ĉu, line, ĝi ekscias en ni pure 
abstraktan intereson al si. Ekzemple, la apartan 
rilaton havos ni al la falakvo, kiam ni ekvolos 
per la forto de la falanta akvo devigi la muelejan 
radon $in turnadi, la alian ritaton—se ni venos 
simple por kun plezuro rigardi la falakvon, se 
ni, kiel oni diras, prikantos ĝi en versoj, fi- 
gutigos sur la tolo k. sim. kaj fine, tute anko- 
raŭ alian—kiam ni proponos al la ni deman- 
dojn, kial en la donita loko devis formiĝi la 
falakvo, de kie fluas falanta tie-ĉi akvo, ĉu ĉiam 
estas tie-ĉi egala kvanto de ĝi, kiom granda estas 
la forto de falo, Ка] сей. Ка} сей. Jen tiun-ĉi rila- 
ton de la lasta speco ni nomas teoria. kaj ĝi, 
propre, estas la rilato pure scienca distinge de 
filatoj praktika kaj estetika. La difno de l'sci- 
enco entute estas — esplori sian objekton, kia ĝi 
estas, kaj en tiu-ĉi senco estas nenia diferenco 
inter la difinoj de l' esploro de ambaŭ grandaj 
partoj de la scienca sciaro, pri kiuj ni dume 
parolas. Sed la afero estas ankoraŭ tia, ke, —se 
la ĉio, kio nin ĉirkaŭas, ni povas rilati, aŭ 
Нате, aŭ emocie, aŭ teorie,—al la persono 
de homo ni povas kaj devas rilati ankoraŭ 
etike. Etika, t e. morala, rilato povas ekzisti 
nur al personoj, sed ne al la objektoj, kaj la tuta 
diferenco estas tia, ke de etika vidpunkto 
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persono havas la valoron mem en si kaj ne po- ' 
vas esti rigardata, kiel nur rimedo por l'atingo 
de ia celo, por tute fremda, kaj ke nur 
rilate al la personoj, sed ne al l'objektoj, ebla 
estas morala taksado de fenomenoj. De tiu-ĉi 
flankoen mondo de l'homo, prenita en kontraŭ- 
meto al la mondo de naturo, ni povas serĉadi 
la sciadon ne sole de tio, kio estas, kiel ĝi es- 
tas, sed ankaŭ de tio, kio devas esti, kaj | 
konforme al tio-ĉi celadi ankaŭ al la taksado de ' 
l' estantaĵo. Alivorte, nia teoria rilato al feno- | 
menoj de spirita kaj societa vivo de l'homo ! 
en multaj okazoj povas a!pleniĝadi per la rilato 
etika—-en kredoj de idealoj de la devataĵo kaj 
en la taksoj de l'estantaĵo, kun kondiĉo. ko: 
preneble, ke per tio-ĉi ne estu rompataj la ri 
toj de pure teoria en la severa senco de tiu-ĉi 
vorto, scienca esplorado. . 

Ne farante tie-ĉi la ĝeneralan ĉirkaŭrigardon | 
de la sciencoj humanitaraj en la vasta senco de 
tiu-ĉi vorto, ni montros nun tion. per kio ni 
ardinare nin gvidas, kiam ni kreas apartan 
kategorion de la sciencoj socialaj. Propre, ĉiuj 
fenomenoj, ellernataj de la humanitaraj scienc 
krom nur faktoj de l'individua anima vivo, 
estas la fenomenoj socialaj, ĉar Il ĉiuj fariĝas | 
en societo, Efektive, ekster la societo ĉblaj estus | 
nek "lingvo, nek literaturo, nek religio aŭ filo- 
zofio, nek scienco, t. e. nenio el tio, en kio | 
estas la tuta enhavo de spirita vivo de l'homaro, | 
kaj tial, en la vasta senco, ĉiuj humanitaraj sci- | 

| 
| | 

l 

  ĝi 

  

      

  

  

encoj povus esti nomataj ankaŭ socialaj. 
Tamen, el la reciprokaj agoj inter apartaj ho- | 

moj, —el kiuj kunmetiĝas la tuta vivo de !'socie- 
10, unuj reciprokaj agoj esias pure psiĥikaj, se 
tiel diri, spiritaj, la aliaj do havas praktikan ka- 
rakteron, diĥnante inter l'apartaj membroj de 
societo la certajn interrilatojn kaj per tio sama 
organizante ilin en la konstantajn sistemojn de 
lsocialaj fenomenoj, al kiuj ni donas la nomojn 
de popola mastraĵo, rajto, regno. Jen nome 
tiujn-ĉi sciencojn, kiuj ellernadas praktikajn 
interrilatojn de membro de la societo kaj kun- 
metiĝantajn el interrilatoj sistemojn de 
socialaj ordoj, alie —fenomenojn de la sociala 
organizacio, oni nomas la socialaj sciencoj en 
la pli malvasta senco de tiu-ĉi vorto. Kaj arto, 
kaj popola mastraĵo egale estas la fenomenoj 
socialaj, kiel egale estas ankaŭ la socialaj feno- 
menoj literaturo kaj rajto, de unu flanko, aŭ reli- 
gio kaj regno, de alia, sed ideojn de l'arto, litera- 
turo, religio k. sim. ni dekondukas al regiono 
de spirita kulturo, ideojn do de la popola mast- 

  

   

raĵo, rajto, regno —al la regiono de sociala orga- 
nizacio. La sciencojn, ellernantajn deversajn 
flankojn de organizita komunvivo de l'homoj 
aŭ—kio estas tio sama—de la sociala organi- 
zacio oni nomas la socialaj sciencoj. Kiel ni 
vidas, ilin, sekve, eldividas el la komuna sumo 
de sciencoj humanitaraj unu ĉefa signo - l'ekzi- 
sto en ellernataj fenomenoj de la certa organi- 
zacio inter la membroj de societo sur la funda- 
mento de praktikaj inter ili rilatoj. 

La ĉefa objekto de la socialaj sciencoj estas, 
kompreneble, la societo, kiel organizita tuto, ia- 
loje eĉ rekte nomata sociala organismo. Ni vidos, 
ke nome societon, prenitan en la senco de cert- 
speca organizacio, ampleksanta ĉiujn ĉefajn 
flankojn de la sociala vivo, prenis kiel sian ob- 
jekton la ĝenerala sociala scienco, por kiu forti- 

is la nomo de sociologio. Tiu-ci scienco, kies 
fondinto estis Aŭgusto Kont, forigas nek la eb- 
lecon, nek la necesecon de ekzistado de la 
partaj socialaj sciencoj, kiuj —estante entute 
ĉiuj pli maljunaj cl la sociologio — ellernadas 
la apartajn flankojn en vivo de organizita soci- 
eto, delogante ilin de aliaj flankoj por nur 
sur ili encentrigi la tutan sian atenton. Tiaj 
apartaj kategorioj de la soslalaj fenomenoj, 
ellernataj en la pli specialaj, ol sociologio, 
sciencoj, oni devas opinii tiujn. kiujn ni ĝenera- 
ligas sub nomoj de la regno, rajto kaj popola 
mastraĵo, de kie estas ankaŭ tri ĉefaj subdivi- 
doj de la social-scienco en la regnsciĉncon, 
rajtsciencon kaj ekonomian sciencon. Ĉiu el 
tiuj-ĉi tri partoj povas kaj plu esti subdividita 
en ankoraŭ la pli specialajn disciplinojn. 

Ni ne haltados tie-ĉi sur l'analizo de demando 
pri objektoj, enirantaj en la rondon de sciado de 
apartaj socialaj sciencoj—estas, tamen, kelkaj 
komunaj por ĉiuj socialaj sciencoj trajtoj, indaj 
esti notitaj en tiu-ĉi artikolo, 

Kiel en la aliaj regionoj de la scienca sciado, 
tiel ankaŭ en la regiono, pri kiu ni parolas, la 
apartaj sciencoj povas havi duspecan signifon, 
nome ili povas aŭ senpere servadi al tiuj aŭ 
aliaj interesoj de l'vivo, aŭ kontentigadi la nian 
atencon al pura scio. La sciencoj de l'unua kate- 
gorio aŭ tiuj partoj de sciencoj, kiuj havas 
antaŭ si la unuan celon, estas nomalaj aplikataj 
distinge de aliaj, nomataj tial ordinare puraj. 
Tre vite malfacile estas pasigi la akran limon 
inter la praktika kaj teoria flankoj de tiu aŭ alia 
scienco, sed ĉiam oni devas memori, ke ĉiu 
praktiko estas sukcesa nur tiam, kiam ĝi 
sin apogas sur la teorion, kaj en tlu-ĉi-senco, 
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kompreneble, pura scienco ĉiam havas la fun- | 
damentan signifon en rilato al la konforma | 
scienco aplikata. 

Plu, en ne-aplikataj secialaj sciencoj, kiel | 
ankaŭ en ĉij ceteraj, la superrego povas 2par- 
teni aŭ al elemento priskrib-rakonta, aŭ al | 
elemento spekulativa. En la unua okazo ni havas ; 
la aferon kun tiuj aŭ altaj socialaj fenomenoj, | 
donitaj al ni en la certa loko, en certa periodo i 
de l'tempo, en dua—kun tiuj komunaj leĝoj 
per kiuj estas regataj tiuj aŭ aliaj kategorioj 
de fenomenoj, kun tiuj komunaj principoj, 
kiuj fiel aŭ alie estas kunligitaj kun tiuj-ĉi 
fenomenoj. En nome tiu-ĉi senco ni dileren- 
cigas la historion kaj teorion en pli malvasta 

со de tiu-ĉi vorto, ĉu estos la parolado aŭ 
pri la regno, aŭ pri rajto, aŭ pri popola mast- 
taĵo—tute egale. Fine, ankaŭ la teorio, en ĵus 
klarigita signifo, povas havi duspecan karak- 
teron, depende de tio, ŝu ni deziras nur kla-. 
rigi al ni la lastajn fundamentojn de lestan- 
taj socialaj fenomenoj, aŭ difini la fundamentajn 
principojn de devataĵo en tiu aŭ alia sfero : 
de vivo: la teorioj de unua ordo estas nomataj 
eksplikativaj, 1. e. klarigantaj, teorioj de la dua | 
ordo—normativaj, t. e. difinantaj normojn. 

Ĉiujn tiujn-ĉi diferencigojn omi povas por 
pli granda videbleco traobservi, ekz., en la juri 
dikaj sciencoj. La aplikata signifo de ili estos | 
por ni tute komprenebla, se ni metos la atenton, 
ke rekta praktika celo de ili estas servadi al la ce- i 
loj de l'justero, kaj ke en sia praktika agado la 
juĝistoj, advokatoj, prakurvroj, juĝaj esploristoj 
devas posedi la tutan serion de ĵuridikaj scioj de | 
aplikata karaktero. Sed krom tuta tio-ĉi en la re- | 
giono de la pura rajtscienco oni devas distingi | 
la historion de l'rajto kaj teorion de rajto, kies | 
dilinoj, cette, ne estas samaj. Fine, ankaŭ 
la tecrio de rajto povas esti komprenata duma- | 
niere. Ankoraŭ tre antaŭnelonge sufiĉe granda 
parto de reprezentantoj de teoria rajtscienco 
sur universitataj katedroj komprenadis ĝiajn | 

      

Kiel ĉesinta prezidanti en la Societo „Espero“ de l'komenco de tiu- 
ankaŭ preni la respondecon pri la enhavo kaj la direkto de 

! preskaŭ sendivide 

Imp — 

ka malfermita tetero al Redaktoro de 
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celojn en sole eksplikativa senco, t. e., laŭ 
ilia opinio, la tuta afero alkondukiĝis al la eller- 
nado de leĝoj de rajiformiĝado kaj rajtdisvolvado, 

kiel kaj, l'unua, kaj la dua fariĝas en efektive 

    

с 
ŝnfluo de Fpozitvismo, kiu al la socialaj sciencoj 
difinis, en la esenco, tiujn samajn celojn, kiujn 
difinas al si la naturaj sciencoj, ellernantaj tion, 
kio estas kaj kiel ĝi estas. Sed tia fenomeno de 
la sociala vivo, kiel la rajto, povas kaj devas esti 
ellernata ne sole kiel la certa reala fenomeno, 
sed ankaŭ en la senco de pensata de ni idealo, 
kiun estas necese efektivigadi en la vivo, kaj 
fial apud eksplikativa teorio de la rajto oni devas 
doni la lokon ankaŭ al la teorio normativa, 1. e. 
al la esplorado de demandoj, — respondoj al kiuj 
havus en si la ideon pri tio, kia devas esti la 
rajto. Krom tio, ĉe ellernado de la socialaj si 
coj oni ne devas preterlasi sen la atento, ke i 
ne povas pretendadi je tiu perfekteco, per kiu 
pli —malpil distingiĝas la sciencoj pri la naturo. 
Unue, la socialaj fenomenoj devas esti opiniataj 
kiel plej komplikaj fenomenoj el ĉiuj subme- 
tataj al nia sciado, kio faras aukaŭ la ellernadon 
de ii pli malfacila. Due, nur en XIX centjaro 
komenciĝis la emancipacio de l'socialaj sciencoj 
de la metafizikaj ideoj kaj manieroj de l'pensado, 

regintaj antaŭe en tiu-i 
regiono. Trie, tre antaŭnelonge ankaŭ komen- 
ciĝis sistema prilaborado de la metodologio de 

sciencoj, 1. e. la esplorado de tiuj ma: 
roj de la sclenca pensado, kiuj devas esti uzataj 
ĉe prilaborado de la diversspecaj demandoj de 
socialscienco. Fine, al la atingo por socialaj sci- 
encoj de atingebla porli perfekteco ne malmulte 
malutilas la influo, kiun al formuligataj en ili 
tezoj havas la naciaj, religiaj, stataj tradicioj. 
antaŭjuĝoj, partiaj pasioj k. sm.; sed dume. 
la regula sociala idearo de mondkompreno, en 
kiu la scienco devas iri kune kun etlkeco, estas 
neebla sen la konatiĝo kun la plej gravaj prob- 
lemoj de la socialaj sciencoj... 

Vs. Е 

„Rusl. Esper.“ 
Estimata sinjoro! 

    

   

    

  

ĉesas 
Ĝia 

  

jare, mi 
„Ruslanda Esperantisto". 

unua numero eliris ankaŭ sen mia persona partopreno 

41 Januaro 1906. “~= 
Kun „deva respekto 

Prof. A. Dombrovski.
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RIDO 
FRAGMENTOJ EL TROVITA MANUSKRIPTO. 

de Leonid Andrejev. 

= 

PARTO UNUA 
  

Fragmento unua. 

„Irenezeco kaj teruro. 
Unuan fojon mi eksentis tion-ĉi, kiam ni ! 

iris sur la N--a vojo —jris dum dek horoj, | 
ne haltante, ne malrapidigante la iron, ne 
alprenante falintojn kaj forlasante ilin al la ; 
malamiko, kiu-en kompakta maso sin movis ! 
post ni kaj post tri-kvar. horoj defrotadis la 
signojn de niaj piedoj per siaj piedoj. Estis 
varmego. Mi ne scias, kiom estis da gradoj, 
kvardek, kvindek aŭ pli, mi scias nur. ke ĝi 
estis senĉesa, senespere egala kaj profunda. 
La suno estis tiel grandega, tiel fajra kaj te- 
tura, kvazaŭ la tero alpreksimiĝis al ĝi kaj | 
baldaŭ forbrulos en tu-ĉi senindulga fajro. | 
Kaj ne rigardis ckuloj. Malgranda, mallar 
ĝinta pupilo, malgranda, kiel grajneto de pa- 
pavo, vane serĉadis mallumon sub la ombro 
de fermitaj palpebroj: la suno trapikadis mal- 
dikan membranon kaj per sanga lumo enira- 
dis en elturmentitan cerbon. Sed tamen tiel 
estis pli bone, kaj mi longs, povas esti, kel- 
kajn horojn, iris kun la fermitaj okuloj, aŭdante, 
kiel sin movas ĉirkaŭ mi la amaso: pezan kaj 
malegalan frapadon de piedoj. homaj kaj ĉe- 
valaj, grincadon de feraj radoj, dispremantaj 
malgrandpecan ŝtonon, ies malfacilan deŝiritan 
spiradon kaj sekan ŝmacadon per malmoliĝin- 
taj lipoj. Sed vortojn mi ne aŭdis. Ĉiuj silen- 
tis, kvazaŭ sin movis la armeo de mutuloj, 
kaj kiam iu faladis, li faladis en silento, kaj 
aliaj sin puŝadis sur lian korpon, faladis, en 
silento sin levadis kaj, ne rigardante returnen, 
iris pluen kvazaŭ tiuj-ĉi mutuloj estis ankaŭ 
surdaj kaj blindaj. Mi mem kelkafoje min 
surpuŝadis kaj faladis, kaj tiam nevole mal- 
fermadis la okulojn,— kaj tio, kion mi vidis, , 
ŝajnis sovaĝa elpensaĵo, malfacila deliro de 
l' freneziĝinta tero. La brulvarmiĝinta aero tre- 
mis, kaj sensone, kvazaŭ pretaj ekilui, tremis la | 

              

  

ŝtonoj; kaj malproksimaj vicoj de homoj sur 
la turnloko, artileriaj iloj kaj ĉevaloj apar- 
tiĝis de la tero kaj sensone. gelatene sin 
balancadis—kvazaŭ ne vivaj homoj tio-ĉi iris, 
sed la armeo de senkorpaj fantomoj. La 
grandega, proksima, terura suno sur ĉiu tubo 
de pafilo, sur ĉiu metala plato ekbruligis m 
lojn da malgrandaj blindiganiaj sunoj, kaj ili 
de ĉie de flankoj kaj de malsupre enrampadis 
en okulojn, fajre-blankajn, akrajn, kiel finoj 
de ĝis-blanke brulvarmigitaj bajonetoj. Kaj la 
elsekiganta, brulanta varmego penetradis en 
mem profundaĵon de la korpo, en ostojn, en 
cerbon, kaj ŝajnadis iafoje, ke sur la ŝultroj 
sin balancas ne la kapo, [sed ia stranga kaj 
neordinara globo, multepeza kaj malmultepeza, 
fremda kaj terura. 

Kaj tiem—kaj tiam subite mi ekrememoris 
la hejmon: la anguleton de l'ĉambro, la pe- 
ceton da blua tapeto kaj la kovritan de polvo, 
netuŝitan karafon kun akve sur mia tableto— 
sur mia tableto, ĉe kiu unu piedeto estas pli 
mallonga ol du aliaj kaj sub ĝin estas sub- 
metita la kunvolvita peceto da papero. Kaj 
en la apuda ĉambro,—kaj mi ilin ne vidas— 
kvazaŭ estas mia edzino kaj filo, Se mi povus 
krii. mi ekkrus—tiel neordinara estis tiu-ĉi 
simpla kaj paca imago, tiu-ĉi peceto da blua 
tapeto kaj la kovrita de polvo; netuŝita karafo. 

Mi scias, ke mi haltis, levinte la manojn, 
sed iu de poste puŝis min; mi rapide ekpaŝis 
antaŭen, disŝovante la amason, ien rapidante, 
jam sentante nek varmegon, nek lacecon. Kaj 
mi longe iris tiel tra senfinaj silentemaj vicoj, 
preter ruĝaj bruligitaj nukoj, preskaŭ altuŝante 
la senforte mallevitajn varmegajn bajonetojn, 
kiam la penso pri tio, kion do mi faras, kien 
mi iras tiel rapideme —haltigis min. Tia! same 
rapideme mi min turnis flanken, min trabatis 
al vastaĵo, transrampis lan kavon kaj zorgeme 
sidiĝis sur la ŝtonon, kvazaŭ tiu-ĉi malglata, 
varmega sono estis la celo de tluj. miaj 
penadoj. 
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Kaj tie-ĉi, unuan fojon, mi eksentis ĉi-tion. 
Mi klare ekvidis, ke tiuj-ĉi homoj, silenteme 
paŝantaj en la suna brilo, svenitaj de laceco 
kaj varmego, sin balancantaj kaj falantaj — 

  

ke tio-ĉi estas la frenezuloj. lli ne scias, kien 
ili iras, ih ne scias, kial estas tiu-ĉi suno, 
ili nenion scias. Sur iliaj ŝultroj estas ne 
kapo, sed strangaj kaj teruraj gleboj. Jen unu, 
same kiel mi, rapideme pasas tra la vicoj 
kaj falas: jen la dua, tia, Jen sin levis super 
la amaso la kapo de 'I'ĉevalo kun la ruĝaj, 
frenezaj okuloj kaj larĝe montranta la dentojn 
buŝo, nur aludanta ian teruran kaj neordinaran 
krion, sin levis, falis, kaj en tiu-ĉi loke por 
minuto densiĝas amaso, iom baltas, aŭdataj 
estas raŭkaj, surdaj voĉoj, mallonga pafo, kaj 
poste ree la silentema, senfina movado. Jam 
tutan horon mi sidas sur tiu-ĉi ŝtono, sed 
preter mi oni senĉese iradas, kaj tiel same 
tremas la tero kaj la aero, kaj malproksimaj 
fantomaj vicoj. Min ree trapikadas la elseki- 
ganta varmego, kaj mi jam ne memoras tion, 
kio sin imagis al mi por sekundo, sed preter 
mi oni senĉese iras, iras, kaj mi ne kompre- 
nas, kiu estas tiu-ĉi. Antaŭ unu horo mi estis 
sola sur tiu-ĉi ŝtono, sed nun jam kolektiĝis 
ĉirkaŭ mi la amaseto de grizaj homoj: unuj 
kuŝas kaj estas senmovaj, povas esti, mortis; 
aliaj sidas kaj rigidiĝinte rigardas pasantojn, 
same kiel mi. Ĉe unuj estas la pafiloj kaj 
ili estas similaj al soldatoj; aliaj estas senve- 
stigitaj preskaŭ ĝis-nude, kaj la haŭto sur 
korpo estas tiel purpure-ruĝa, ke oni ne volas 
ĝin rigardi. Nemalproksime de mi kuŝas iu 
kun la nuda dorso, turnita supren. Laŭ tio, 
kiel indiferente li apogis sian vizaĝon en akran 
kaj varmegan ŝtonon, laŭ la blankeco de l' plato 
de la renversita mano, estas videble, ke li 
estas malviva, sed lla dorso estas ruĝa, kva- 
zaŭ ĉe vivulo, kaj nur maldika flaveta surta- 
volo, kiel en fumaĵita viando, diras pri la 
morto. Mi volas min formovi de li, sed ne 
estas la fortoj kaj, min balancante, mi rigardas 
senfine irantajn, fantomajn sin balacantajn 
vicojn. Laŭ la stato de mia kapo mi scias, 
ke ankaŭ min tuj atakos la suna apopleksio, 
sed mi atendas tion-ĉi trankvile, kiel en sonĝo, 
kie la morto estas nur etapo sur la vojo de 
mirindaj kaj senordaj vidaĵoj, 

Kaj mi vidas, kiel el la amaso eliĝas sol- 
dato kaj decideme sin direktas en nian flankon. 
Por minuto li perdiĝas en la kavo, kaj kiam 
li elrampas de tie kaj ree iras, liaj paŝoj estas 
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malfortikaj, kaj io lasta estas sentata en haj 
penoj tutigi sian disĵetiĝantan korpon. Li iras 
tel rekte sur min, ke tra peza dormeto, kap- 
tinta la cerbon, mi timiĝas kaj demandas: 

on ci volas? 
Li haltas, kvazaŭ li atendis nur vorton, kaj 

staras la grandega, barbulo, kun la disŝirita 
kalumo. Pafilo ĉe li ne estas, la pantalono 
sin tenas sur unu butono kaj tra la lendo 
estas vidata la blanka korpo. Liaj manoj kaj 
piedoj estas disjetitaj, kaj li. videble, penas 
kolekti ilin, sed ne povas; li kunigas la ma- 
nojn, kaj ili tuj disfalas. 

— Ci kion velas? Ci pli bone sidiĝu,—mi 
diras. 

  
    

    

Sed li staras, sensukcese sin kolektante. 
silentas kaj rigardas min. Kaj mi nevole min 
levas de l'ŝtono kaj. ŝanceliĝante, rigardas en 
liajn okulojn—kaj vidas en ili profungaĵon da 
teruro kaj frenezeco. La pupiloj de ĉiuj estas 
mallarĝigitaj —Sed ĉe li Ili disfluis en la tutan 
okulon: kian maron da fajro devas vidi li tra 

i grandegaj, nigraj fenestroj! Povas est, 
ke al mi ŝajnis, povas esti, ke en lia rigardo 
estis nur la morto,—sed ne, mi ne eraras: 
en tiuj-ĉi nigraj, senfundaj pupiloj. ĉirkaŭitaj 
de mallarĝeta oranĝkolora rondeto, kiel ĉe 
birdoj, estis pii ol la mero, pli cl teruro de 
1 morto. 

Foriru—krias mi, teen irante.—Foriru! 
Kaj kvazaŭ li atendis nur vomon!—li falas 

sur min, debatante min de l' piedoj, tia same 
grandega. disĵetita kaj senvoĉe. Mi kun tremo 
liberigas la premitajn pledojn, eksaltas kaj 
volas kuri—ien flanken de homoj. en sunan, 
senhoman, tremantan malproksimaĵon. kiam 
de maldekstre. sur la supro, ektondras pafo 
kaj post ĝi tuj, kiel eĥo, du aliaj. Kaj ie su- 
per la kapo, kun ĝoja, multevoĉa ĝemo, krio 
kaj plorego traflugas grenado. 

Nin oni ĉirkaŭiris! 
Ne estas jam plu la merliga varmego, nek 

tiu-ĉi timo, nek laceco. Pensoj miaj estas 
klaraj, imagoj estas precizaj kaj akraj, kaj 
kiam, malfacile spirante, mi alkuras al ordi- 
gantaj sin vicoj, mi vidas lumiĝintajn, kvazaŭ 
ĝojajn vizaĝojn, mi aŭdas raŭkajn, sed laŭ- 
tajn voĉojn, ordonojn, ŝercojn. La suno kvazaŭ 
suriris pli supren por ne malhelpadi, malkla- 
riĝis, trankviliĝis—kaj ree kun ĝoja ĝemo, 
kiel diablico, ektranĉis la aeron grenado. 

Mi alvenis... 
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Fragmento dua. 

„preskaŭ ĉiuj ĉevaloj kaj artilenaj servan- 
toj. En la oka baterio ankaŭ. En nia, dekdua, , 
al la fino de l'tria tago restis nur tri artileriaj ' 
iloj—ceteraj estas disbatitaj—ses homoj el la ! 
servantaro kaj unu oficiro—mi. Jam dudek | 
horojn ni ne dormis kaj nenion manĝis; tri 
tagojn la satana tondrego kaj ĝemo enkovradis „ 
qin per nubege de la frenezeco, apartigadis 
nin de l'tero, de l'ĉielo, de niaj proksimuloj— 
kaj ni, vivaj, vagadis, kiel lunatikoj. La mor- 
tintoj, tiuj kuŝis kviete, sed ni nin movadis, 
faradis nian aferon, paroladis kaj eĉ ridadis, 
kaj estis —kiel lunatikoj. Niaj movoj estis 
memfidaj kaj rapidaj, ordonoj estis klaraj, ple- 
numado estis preciza, - sed se subite demandi 
ĉiun, kiu estas li, li malcerte trovus la respon- 
don en la mallumigita cerbo. Kiel en 
ĉiuj vizaĝoj ŝajnis delonge konataj kaj 
okazadis, ŝajnis ankaŭ delonge konata, kom- 
prenebla, jam esinta iam; sed kiam mi komen- 
cadis atente rigard en kian ajn vizaĝon aŭ ' 
en artilerian ilon, aŭ aŭskulti la tendron, — 
ĉio frape mirigadis min pro sia noveco kaj 
senfina enigmeco. Nokto venadis nerlmarkeble, 
kaj ne trovadis ni la tempon por ekvidi ĝin 
kaj ekmii, de kie ĝi aperis, kiam jam ree 
brulis super ni la suno, Kaj nur de la venan- 
toj al la baterio ni eksciadis, ke la batalado 
daŭriĝas trian tagon, kaj tuj ni forgesadis pri 
tio-ĉi: al ni ŝajnis, ke tio-ĉi daŭras unu sama 
senfina, senkomenca tago, jen malluma, jen 
hela, sed egale nekomprenebla, egale blinda. 
Kaj neniu el ni timis la morton, ĉar neniu 
komprenis, kio estas la morto. 

En la tria aŭ kvara nokto, mi ne memoras, 
por unu minuto mi kuŝiĝis post la parapeto 
kaj, apenaŭ mi fermis la okulojn, en ilin eniris 
tiu sama konata kaj neordinara imagoj la 
peceto da blua tapeto kaj netuŝita kovrita de 
polvo karafo sur mia tableto. Kaj en la apuda 
ĉambro, kaj mi ilin ne vidas, estas kvazaŭ 
mia edzino kaj filo. Sed nur nun sur la tablo 
brulis lampo kun verda kloŝo, sekve, estis la 
vespero aŭ nokto. La imago haltis senmove, 
kaj mi longa kaj tre trankvile, tre atente rigar. 
dadis, kiel ludas la fajro en la kristalvitro de 
lkaraĵo, rigardadis la tapeton kaj pensadis, 
kial ne dormas la filo; jam estas la nekto, 
kaj por li estas tempo por dormi. Poste mi | 
ree rigardadis la tapeton, ĉiujn-ĉi buklojn, | 
arĝentkolorajn florojn, iajn kradojn kaj tubojn— i 
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mi neniam supozis, ke mi tiel bone konas 
mian ĉambron. lafoje mi malfermadis la oku- 
lojn kaj vidis la nigran ĉielon kun iaj belaj 
fajrokoloraj strioj, kaj ree mi fermadis ilin, 
kaj ree rigardadis la tapeton, la brilantan kara- 
fon kaj pensadis. kial ne dormas la filo; jam 
estas Ja nokto, kaj li devas dormi. Unufoje 
vemajproksime de mi eksplodiĝis grenado. 
ekbalancinte per io miajn piedojn, kaj iu ek- 
knis laŭte, pli laŭte ol mem eksplodo, kaj mi 
ekpensis: „lu estas mortigita“, sed mi ne levis 
min kaj ne deŝiris la okulojn de l'blueta ta- 
peto kaj karafo. 

Poste mi min levis, iradis, ordonadis, rigar- 
dadis en vizaĝojn, direktadis celon de pafado, 
sed mem mi ĉiam pensadis: kial ne dormas 
la filo. Unufoje mi demandis pri tio-ĉi la raj- 
dan kurferon, kaj li longe kaj detale klariga- 
dis al mi ion, kaj ambaŭ ni balancadis la 
kapojn. Kaj li ridis, kaj la maldekstra brovo 
ĉe li sin tiradis, kaj la okulo ruze palpebru- 
madis sur iun poste. Sed poste vidataj estis 
plandoj de ies piedoj - kaj nenio plu. 

En tiu-ĉi tempo estis jam lume, kaj subi- 
tel—ekqutis pluvo. La pluvo— same kiel ĉe ni, 
la plej ordinaraj gutetoj da akvo. Ĝi estis tiel 
neatendita kaj neĝustloka, kaj m ĉiuj tiel ek- 
timis malsekiĝi, ke forlasis artileriajn ilojn, ĉe- 
sis pafi kaj komencis nin kaŝi, kien okazis. 
La rajda kurjero, kun kiu mi ĵus parolis, ek- 
rampis sub pafilegon kaj kuŝiĝis tie. kvankam 
lin oni povis ĉian minuton dispremi, la dika 
fajraĵisto komencis jal senvestigi mortinton, 
kaj mi min ekĵetis sur la baterio kaj ion ser- 
ĉadis — mantelon, aŭ, povas esti, ombrelon 
Kaj subite sur tuta grandega spaco, kie ekgu- 
tis la pluvo el alfluginta nubego, ekestis neor- 
dinara mallaŭteco. Malfrue ekĝemis kaj ekspio- 
diĝis ŝrapnelo, kaj mallaŭte [а el mal- 
laŭte, ke estis aŭdeble, kiel ronkas la dika 
fajraĵisto kaj frapadas sur ŝtono kaj sur pafi- 
legoj gutetoj de l'pluvec. Kaj tiu-ĉi mallaŭta 
kaj era frapado, rememoriganta aŭtunon, kaj 
la odoro de malsekigita tero, kaj mallaŭteco— 
kvazaŭ disŝiris por momento la sangan kaj 
sovaĝan deliran sonĝon, kaj kiam mi ekrigar- 
dis la malsekan, brilantan de akvo p: 
ĝi neatendite kaj strange rememorigis ion ĉar- 
man, pacan, ĉu infanecon mian, ĉu unuan 
amon. Sed en malproksimaĵo aparte laŭte ek- 
sonis unua pafo, kaj malaperis la ensorĉeco de 
momenta mallaŭteco; kun tiu sama subiteco, 
kun kiu homoj sin kaŝadis, ili komencis 
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elrampadi el sub, siaj kovraĵoj; ekkrii, ian | 
mallaŭdante, la dika fajraĵisto; ektondris pafi- 
lego, post ĝi la dua—kaj ree sanga. mal- | 
disŝirebla nebulo kovris elturmentitajn cerbojn. | 

| 
i 
| 
l 
i 

  

Kaj neniu rimarkis. kiam ĉesiĝis la pluvo; ! 
mi memoras nur,”ke de l'mortigita fajraĵisto, 
de lia dika, sulkiĝinta flava vizaĝo deruladis 
sin akvo—kredeble, la pluvado daŭris sufiĉe 
longe... 

„Antaŭ mi staris juna volontulo kaj rapor- 
tis, tenante la manon ĉe l'€apa ŝirmileto, ke | 
la generalo petas nin, ke ni nin tenu nur du | 
horojn, kaj tiam aliros pliforto. Mi pensis pri | 
tio, kial ne dormas mia lilo, kaj respondis, ke 
mi povas min teni kiom oni volas. Sed tie-ĉi 
min ial ekinteresis lia vizaĝo, kredeble, pro ; 
sia neordinara kaj frape miriganta paleco. Mi | 
nemion vidadis pli blankan, ol tiu-ĉi vizaĝo: | 

| | 

  

eĉ ĉe malvivuloj estas pli da koloro en vizaĝo, 
ol sur tiu-ĉi juna, senlipkara. Kredeble, 
dum vojo al ni li forte ektimis kaj ne povis sin 
remeti; kaj la manon ĉe la ĉapa ŝirmileto li | 
tenis por forpeli per tiu-ĉi kutima kaj simpla 
movo frenezan teruron. 

— Ĉu vi timas? —demandis mi, tuŝante li- 
an kubuton. Sed la kubuto estis kiel ligna, | 
kaj mem li mallaŭte ridetadis kaj silentis. Pli | 
vere, sin tiradis en rideto nur liaj lipoj, sed | 
en la okuloj estis nur juneco kaj timego— | 
kaj plu nenio. 

  

— Ĉu vi timas?—ripetis mi afable. 

Lipoj liaj sin tiradis, penante eldiri vorton, 
kaj en tiu sama momento okazis 10 nekom- 
prenebla, monstra, supernatura. En la dekstran 
vangon al mi ekblovis varma vento, forte ek- 
balancis min — kaj sole, kaj antaŭ okuloj 
miaj, sur la loko de la pala vizaĝo estis io 
mallonga. malakra, ruĝa, kaj de tie sin verŝis 
sango, kvazaŭ el malŝtopita botelo, kiel oni 
ilin pentras sur malbonaj elpendaĵoj. Kaj en 
tio-ĉi mallonga, ruĝa, fluanta daŭris ankoraŭ 
ia rideto, sendenta rido—ruĝa rido. 

Mi rekonis ĝin, tiun-ĉi ruĝan ridon. Mi 
serĉis kaj trovis ĝin, tiun-ĉi ruĝan ridon. Nun 
mi ekkomprenis, kio estis en ĉiuj-ĉi kripligitaj, 
disŝiritaj, strangaj korpoj, Tio-ĉi estis ruĝa 
rido. Ĝi estas en la ĉielo, ĝi estas en la suno 
kaj baldaŭ ĝi disverŝiĝos sur la tuta tero, tiu 
ĉi ruĝa rido! 

Sed ili, precize kaj trankvile, kiel lunatikoj... 
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Fragmento tria. 

„«krenezeco kaj teruro. 
Oni rakontas, ke en nia kaj la malamika 

armeo aperis multaj frenezuloj. Ĉe ni estas jam 
kvar psikiatriaj ĉambroj. Kiam mi estis en la 
stabo, la adjutanto montradis al mi.. 

Fragmonto kvara. 

„Sin ĉirkaŭvolvadis, kiel serpentoj. Li vidis, 
kiel metalfadeno. forhakita de unu lino. ektran- 
ĉis la aeron kaj ĉirkaŭvolvis tri soldatojn. Pi- 
kajoj ŝiris uniformojn, sin enpuŝadis en kor- 
pon, kaj la soldatoj kun kriado, furioze sin tur- 
nadis, kaj du trenis post si la trian, kiu estis 
jam malviva. Poste restis viva unu, kaj li for- 
puŝadis de si du mortintojn, sed tiuj treniĝadis, 
sin turnadis, transruliĝadis unu trans la alia 
kaj trans li-—-kaj subite ĉiuj fariĝis senmovaj. 

Li parolis, ke apud sola tiu-ĉi barilo pereis 
ne malph ol du mil homoj. Dum ili hakis la 
metalfadenon kaj senordiĝadis en ĝiaj ser- 
pentaj elkurbiĝoj, ilin oni supeŝutadis per sen- 
ĉesa pluvado da kugloj kaj kartaĉo. Li kredigas, 
ke estis tre terure, kaj ke tiu-ĉi atako finiĝus 
per panika forkurado, se oni scius, en kia 
direkto oni povas kuri. Sed dek aŭ dekdu 
senĉesaj vicoj da metalfadeno kaj batalado 
kontraŭ ĝi, tuta labirinto da lupaj kavoj kun 
enbatitaj sur fundo palisoj, —tiel turnis kapojn, 
ke tute neeble estis difini la direkton. 

Unuj, kvazaŭ blinde, defaladis en profundajn 
funelformajn kavojn kaj pendiĝadis je ventroj 
sur akraj palisoj, tirante sin kaj dancante, kiel 
ludilaj pajacoj; ilin alpremadis novaj korpoj, 
kaj baldaŭ tuta kavo ĝis la bordoj akformi- 
ĝadis en la movantan sin amason da sangi- 
gitaj vivaj kaj malvivaj korpoj, De ĉie de mal- 
supre sin tiradis manoj, kaj fingroj sur ili kon- 
vulsie mallongiĝadis, kaptante ĉion, kaj kiu 
enfalis en tiun-ĉi kaptilon, tiu jam ne povis 
elrampi reen: centoj da fingroj, fortikaj kaj 
blindaj, kiel preniloj de kankro, kunpremadis 
piedojn, sin kroĉadis al vesto, faligadis homon 
sur sin, enpikiĝadis en okulojn kaj sufokadis. 
Multaj, kiel malsobraj, kuradis rekte sur me- 
talfadenon, pendiĝadis sur ĝi kaj komencadis 
kriadi, dum kuglo ne finigadis ilin. 

Entute, ĉiuj ŝajnis a! li similaj al malso- 
bruloj: kelkaj terure insultadis; aliaj ridegis, 
iam metalfadeno ekkaptadis ilian manon aŭ 

piedon, kaj tie same mortis. Li mem, kvankam 
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de i'mateno li nenion trinkis kaj manĝis, sen- 
tis sin tre strange: la kapo sin tumadis, kaj 
la timego kelkajn minutojn anstataŭiĝadis de 
sovaĝa ravo-ravo de timego. Kiam iu apud li 
ekkantis, li ekpremis la kanton, kaj baldaŭ 
formiĝis tuta tre konsenta ĥoro. Li ne memo- 
ras, kion cm kantis, sed ion tre gajan, dan- ; 
can. Jes, ili kantis-kaj ĉio ĉirkaŭ estis ruĝa de „ 
sango. Mem ĉielo ŝajnis ruĝa, kaj oni povis 
opinii, ke en la universo okazis ia katastrofo, 
ia stranga ŝanĝo kaj malapero de koloroj: 
malaperis la blua kaj verda kaj aliaj kutimaj 
kaj pacaj koloroj, sed la suno ekbrulis per 
ruĝa bengala fajro. 

— Ruĝa rido, —diris mi. 
Sed li ne komprenis, 
— les, kaj oni ridegadis. Mi jam parolis 

al vi. Kiel malsobruloj. Povas esti, oni eĉ 
dancadis, io estis. Almenaŭ, la movoj de tiuj, 
tri, similis al dancado. 

Li klare memoras: kiam lia oni vundis en 
la bruston trae kaj li falis, ankoraŭ dum kelka 
tempo, ĝis perdo de konscio, li skuadis la 
piedojn, kvazaŭ al iu aldancadis. Kaj nun li 
rememoras pri tiu-ĉi atako kun stranga sento: 
parte kun teruro. parte kvazaŭ kun deziro an- ; 
koraŭ unufoje suferi tion saman. 

— Kaj ree kugion en la bruston? —deman- | 
dis mi. 

— Nu jen: ne ĉiun do fojon kuglon. Sed bone , 
estus, kolego, ricevi ordenon pcr la kuraĝeco. 

Li kuŝis sur la dorso, flava, akrenaza, kun 
elirantaj vangostoj kaj enfalintaj okuloj —kuŝis 
simila al mortinto kaj revis pri la ordeno. Ĉe 
li jam komenciĝis pusaĵo, estis forta varmego ' 
kaj post tri tagoj lin oni devos faligi en kavon, 
al mortintoj, sed li kuŝis, ridetadis reveme 
kaj parolis pri la ordeno. 

— Sed al la patrino ĉu vi sendis telegra- 
mon?—-demandis mi. 

Li ektime, sed severe kaj kolere ekrigardis 
min kaj ne respondis, Kaj mi silentiĝis, kaj | 
fariĝis aŭdate, kiel ĝemas kaj deliras vunditoj. | 
Sed kiam mi min eklevis por foriri, li ekpre- 
mis mian manon per sia varmega, sed tamen | 
ankoraŭ forta mano, kaj konfuzite kaj sopire | 
ensuĉiĝis en min per enfalintaj brulantaj okuloj. | 

Kio do estas tio-ĉi, ha? Kio do ĉi»—timeme | 
kaj persiste demandadis li, tirante mian manon. | 

| 
I 

| 

    

  

  

  

— Kio? 
— Entute... ĉio-ĉi. Ja ŝi atendas min? Mi 

do ne povas. Patrujo—ĉu estas eble klarigi 
al ŝi, kio estas palrujo, 
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— Ruĝa rido, —respondis mi, 
— Hal Vi ĉiam ŝercas, sed mi—serioze. 

Necese estas klarig, —sed ĉu oni povas al ŝi 
klarigi? Se vi scius, kion ŝi skribas! Kion ŝi 
skribas! Kaj scias vi, ŝiaj vortoj estas grizaj 
Vi do,—li kun scivolo ekrigardis mian kapon, 
puŝis fingron kaj, neatendite ekridinte, diris: 

— Sed vi senhariĝis. Ĉu vi rimarkis? 
— Tio-ĉi ne estas speguloj. 

— Tie-ĉi estas multaj grizuloj kaj sentaru- 
loj, Aŭskultu, donu al mi spegulon. Donu! Mi 
sentas, kiel el la kapo iras blankaj haroj, 
Donu speguion! 

En li komenciĝis deiro, li ploris kaj kriadis, 
kaj mi foriris el la malsanulejo. 

En tiu-ĉi vespero ni aranĝis por ni feston-- 
malĝojan kaj strangan feston, en kiu inter la 
gastoj ĉeestis fantomoj de mortintoj. Ni decidis 
kunveni vespere kaj trinki teon, kvazaŭ hejme, 
kvazaŭ sur pikniko, kaj ni trovis Ja samovaron, 
kaj trevis eĉ la citronon kaj glasojn, kaj ni 
nin atanĝis sub la arbo—kiel hejme, kiel sur 
pikniko. Po unu, po du, po tri kunvenadis la 
kolegoj kaj aliradis brue, kun paroladoj, kun 
ŝerco, plenaj de gaja atendo —sed baldaŭ si- 
lentiĝadis, evitante rigardi unu alian, ĉar io 
terura estis en tiu-ĉi kolekto da restintaj vivaj 
homoj Ĝifonuloj, malpuraj, gratadantaj nin, 
kvazaŭ en krusla skabio, ĉirkaŭkovritaj de 
haroj, malgrasaj kaj konsumitaj, perdintaj ko- 
natan kaj kutiman eksteraĵon, ni kvazaŭ nur 
ĵus, ĉirkaŭ la samovaro, ekvidis unu alian 
ekvidis kaj ektimis. Mi vane serĉis en. tiu-ĉi 
amaso da konfuzitaj homoj konatajn vizaĝojn— 
kaj ne povis trovi. Tiuj-ĉi homoj. maltank- 
vilaj, rapidemaj, kun puŝoformaj movoj, ektre- 
madantaj ĉe ĉiu frapo, ĉiam serĉantaj ion post 
s. penantaj per superiluo de gestfarado plenigi 
tun enigman malplenaĵon. kien ili timegis 
enrigardi—estis novaj, fremdaj homoj, kiujn 
mi ne konis. Kaj voĉoj sonadis alie, fragmente, 
kiel puŝoj, kun malfacileco elparolante vortojn 
kaj facile, pro sensignifa preteksto, transfor- 
miĝante en krion aŭ sensencan, nedeteneblan 
ridon. Kaj ĉio estis fremda. La arbo estis 
fremda, kaj la suna subiro estis fremda, kaj 
akvo estis fremda, kun aparta odoro kaj gus- 
to—kvazaŭ kune kun mortintoj ni forlasis la 
teron kaj transiris en ian alian mondon—mon- 
don de misteraj fenomenoj kaj minacaj mal- 
klaraj fantomoj. La suna subiro estis flava, 
malvarma; super ĝi multepeze pendis nigraj, 
de nenio lumigitaj, senmovaj nubegoj, kaj la 
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tero sub ĝi estis nigra, kaj 
tiu-ĉi minaca lumo estis flav: 

de mortintoj. Ni ĉiuj rigardis la samovaron, 
ĝi do estingiĝis, relumis sur siaj flankoj la fla- 
vecon kaj minacan de l" subiro kaj ankaŭ fa- 
riĝis fremda, malviva kaj nekomprenebla. 

— Kie ni estas? — demandis iu, kaj en lia 
voĉo estis maltrankvileco kaj timo. lu ekĝemis. 
lu konvulsie ekkraketis per fingroj, iu ekkridis, 
ju eksakis kaj rapide ekiradis ĉirkaŭ la tablo. 
Nun ofte oni povis renkonti tiujn-ĉi rapide 
iradantajn, preskaŭ kurantajn homojn, iaĵoje 
strange silentemajn, iafoje strange murmuran- 
tajn ion. 

Sur la milito—respondis tiu. kiu ridis, 
kaj ree ekridegis per surda longedaŭra rido: 
kvazaŭ )i sin sufokis per io. 

— Kial li ridegas?—indigniĝis iu-—Aŭskul- 
tu, ĉesu! 

Tiu ankoraŭ unufoje sin sufokis, ekĥihiis 
kaj obeeme silentiĝis. Mallumiĝadi 
bego sursidiĝadis sur la teron, kaj ni kun mal- 
facileco distingadis flavajn, fantomajn vizagojn ! 
unu de alia. lu demandis: 

— Sed .kie, estas „Botik“? 
„Botik'—tel nemadis ni la kolegon, mal- 

grandan oficiron en la grandaj netramalseki- 
ĝantaj botoj. 

— ĵus estis tie-ĉi. Botik, kie vi estas? 
-— Botik, ne kaŝu vin! Ni sentas, kiel odo- 

ras viaj botoj. : 
Ĝiuj ekridis, kaj, interrompante la ridon el | 

mallumo eksonis maldelikata, indignanta voĉo; 
— Ĉesu, kiel ne hontas. Botik estas 

niaj vizaĝoj en 
    

    

    

  

  

vi 
mortigita hodiaŭ malene en la rekonado 
SG nun ĵus' estis tie-ĉi. Tio-ĉi estas   

  

Hej, post la samovaro, | 
pli rapide detranĉu por mi citronon. 

— Kaj por mi! Kaj por mi! 
— La citrono tuta estas eluzita. 

— Kio do estas tio-ĉi, sinjoroj, — kun 5o- 
piro, preskaŭ plorante, eksonis mallaŭta Ка} 
ofendita voĉo,—Sed mi sole pro citrono venis. 

Tiu ree ekridegis, surde kaj longedaŭre, 
kaj neniw lin haltigis. Sed baldaŭ silentiĝis. 
Ekhiĥiis ankoraŭ unufoje. -kaj silentiĝis. Tu 
diris: 

— Morgaŭ estos atako. 
Kaj kelkaj voĉoj incitite ekkriis: 
— Lasu! Kia atako! 
Vi de mem scias... 
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— Lasu. Ĉu neeble estas paroli pri alio. 
Kio do estas ĉi! 

La subiro estingiĝis. L2 nubego sin levis, 
aj kvazaŭ fariĝis pli lume, kaj vizaĝoj fari- 

ĝis, konataj, kaj tiu, kiu ĉirkaŭiradis ĉirkaŭ ni, 
kvietiĝis kaj sidiĝis. 

— Kiel-do estas nun hejme? — neklare de- 
mandis li, kaj en lia voĉo estis aŭdata pro lo 
kulpa rideto. 

Kaj ree fariĝis timiga, kaj nekomprenebla, 
kaj fremda ĉio—ĝis teruro, preskaŭ ĝis perdo 
de konscio. Kaj ni ĉiuj subite ekparolis, ek- 
kriadis, ekadis, movante glasojn, tuŝante unu 

ŝultrojn, manojo, gennojn—kaj subite 
silentiĝis, cedante al nekompreneblo. 

— Hejme? -- ekkriis iu el mallumo. Voĉa lia 
estis raŭka pro ekscitiĝo, pro timo, pro kolero 
kaj tremis. Kaj kelkaj vortoj ne prosperadis 
al i, kvazaŭ li forgesis ilin paroli. — Hejme? 
Kia hejmo, ĉu ie estas hejmo? Ne interrompu 
min, alie mi komencos pafi. Hejme mi ĉiutage 
prenis la kuvojn ~ĉu vi komprenas, la kuvojn 
kun akvo—kun akvo ĝis mem randoj. Sed 
nun mi ne ĉiutage min lavas, kaj sur kapo 
mia estas krustoj, sur kapo mia estas krustoj. ^ 
la favo, kaj la luta korpo jukas, kaj sur la 
korpo rampas, rampas.. Mi freneziĝas pro 
malpureco, sed vi diras —hejmo! Mi estas kiel 
bruto, mi malestimas min, mi ne rekonas min, 
kaj morto tute ne estas tiel terura. Vi mian 
cerbon disŝiras per viaj ŝrapneloj, la cerbon! 
Kien ajn oni pafadus, al mi ĉio enfalas 
en la cerbon, —vi diras —hejmo. Kia hejmo? 
Strato, fenestroj, homoj, sed mi ne irus nun 
sur la straton—mi hontas. Vi alportis la samo- 

  

       

    

varon, mi do hontis ĝin rigardi. La samo- 
varon. 

Tiu ree ekridis. lu ekkriis: 
— Kio ĉi estas, diablo scias. Mi iros 

hejmen. 
— Hejmen? 
— Vi ne komprenas, kio estas devol... 
— Hejmen? Aŭskultu: li volas hejmen! 

komuna rido kaj timiga krio—kaj 
uj silentiĝis, cedante al nekompreneblo. 

Kaj tiam ĉi ne mi sola, sed ĉiuj ni, kiom da 
ni estis, eksentis tion-ĉi. Ĝi iris sur nin de 
tiuj-ĉi mallumaj, enigmaj kaj fremdaj kampoj; 
ĝi sin levadis el senvivaj nigraj intermontoj, 
kie, povas esti, ankoraŭ mortadas la forgesitoj 
kaj perditoj inter ŝtonoj, ĝi sin verŝadis de 
tiu-ĉi fremda, nevidita ĉielo. Silentante, per- 
dante la konscion pro teruro, staris ni ĉirkaŭ 
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la estingiĝinta samovaro, kaj de l'ĉielo nin' Ĉiuj dormas, neeble estas veki, Mi prenis lo- 
atente kaj silente rigardis la grandega, sen- 
forma ombro, leviĝinta super la mondo. Subite, 
tute proksime de ni. kredeble, ĉe la ĉefo de 
l'regimento ekludis la muziko, kaj furioze 
gaja', laŭtaj sonoj kvazaŭ ekilamis en la mezo 
de nokto kaj mallaŭteco. Kun furioza qajeco 
kaj veko ludis ĝi. rapidema, negracia. tro 
laŭta, tro gaja, kaj videble estis, ke kaj tiuj, 
kiuj ludas. kaj tiuj, kiuj aŭskultas, vidas same 
kiel ni, tiun-ĉi grandegan, senforman ombron, 

intan super la mordo 
Tiu do, en la orkestro, kiu ludis sur la 

trumpeto, Jam portadis, videble, en si, en sia 
cerbo, en siaj oreloj, tiun-ĉi grandegan silen- 
teman ombron. Fragmenta kaj rompita sono 
sin ĵetadis kaj saltadis, kaj kuradis ien flan- 
ken de aliaj, scla, tremanta de teruro, freneza. 
Kaj ceteraj sonoj kvazaŭ rerigardadis ĝin 
tiel mallerto, faletante, falante kaj sin levante, 
kuradis ili en disŝirita amaso, tro laŭtaj, tro 
gajaj, tro proksimaj al nigraj intermontoj, kie 
ankoraŭ mortadis, povas esti, la forgesitaj kaj 
perditaj inter ŝtonoj—homoj. 

Kaj longe staris ni ĉirkaŭ la estingiĝinta 
samovaro kaj silentis. 

  

  

Fragmento kvina. 

-emi jam dormis, kiam la doktoro vekis min 
per singardemaj puŝoj. Mi ekkriis, maldormi. 
ĝante kaj eksaltante, kiel ekkriadis ni ĉiuj. 
kiam nin oni vekadis, kaj min ekdirekis al 
la elirejo el la tendo. Sed la doktoro firme 
tenis mian manon kaj petadis pardonon: 

— Mi vin ektimigis, pardonu. Kaj mi scias: 
ke vi volas dormi 

— Kvin tagojn kaj noktojn. ekmurmuris 
mi, ekdermante, kaj dormiĝis kaj dermis, ŝaj 
nis al mi, longe, kiam la doktoro ree ekparo- 
lis, singardeme puŝante min en flankojn kaj 
piedojn. 

— Sed estas tre necese. Mia kara, mi pe- 
tas, tiel oni devas. Al mi ŝajnadas.. Mi ne 

  

  

  

  

  

— Kiaj vunditoj? Vi do tutan tagon ilin 
veturigadis. Lasu min en trankvileco. Tio-ĉi 
estas malhoneste, mi kvin tagonoktojn пе 
dormis! 

— Mia kara, ne koleru, — murmuris la doktoro, 
mallerte metante la ĉapon sur mian kapon. — 

  

komotivon kaj sep vagonojn. sed ni bezonas 
homojn. Mi ja komprenas... Kara mia, mi pe- 
tegas vin. Ĉiuj dormas, ĉiuj rifuziĝas. Mi mem 
timas ekdormi. Mi ne memoras, kiam mi dor- 
mis. Ŝajnas. ke ĉe mi komenciĝas halucina- 
cioj. Kara mia, mallevu la piedetojn, nu unu 
piedeton, nu tiel, tiel... 

La doktoro estis pala kaj sin balancetadis, 
kaj rimarkeble estis, ke se li nur iom kuŝiĝos — 
li ekdormos por kelkaj tagoj plene. Kaj sub 
mi sin fleksadis la piedoj, kaj mi estas certa, 
ke mi dormiĝis, dum ni iris,—tiem subite kaj 
neatendite, nescieble de kie, elkreskis antaŭ ni 
vico da nigraj siluetoj — la lokomotivo kaj 
vagonoj. Apud ili malrapide kaj silente узаа- 
dis iaj homoj, apenaŭ videblaj en mallumo, 
Nek sur Je lokomotivo, nek en la vagonoj es- 
tis eĉ unu lanterno, kaj nur de l'fermita sub- 
blovilo sur relan vojon faladis ruĝeta, nehela 
lumo. 

— Kio ĉi estas? - demandis mi, reen irante 
— Ja ni do veturos. Ĉu vi forgesis? Ni 

veturos —murmuradis la doktoro. 
La nokto estis malvarma, kaj li tremis de 

malvarmo, kaj, rigardante lin, mi eksentis en 
tuta korpo vun saman densan tiklantan tre- 
madon. 

— Diablo vin konas!-ekkriis mi 
Ne povis vi preni alian... 

— Pli mallaŭte, mi petas, pli mallaŭte! — 
ia doktoro ekkaptis mian manon. 

lu el mallumo diris 
— Nun donu pafaron el ĉiuj pafilegoj, kaj 

eĉ tiam neniu ekmoviĝos. lli ankaŭ dormas. 
Eble estas alveni kaj ĉiujn dormantajn ligi 
Mi ĵus pasis preter mem gardstaranto. Li ek- 
rigardis min kaj nenion diris, ne ekmovis sin. 
Li ankaŭ dormas, kredeble. Kaj kiel li ne 
falos. 

La parolinto ekoscedis, kaj vesto lia ekbru: 
etis: kredeble, li sin distiradis. Mi kuŝiĝis bru- 
ste sur randon de vagono por surrampi—kaj 
dormo iuj ekkaptis min. lu eklevetis min de 
malantaŭe kaj kuŝigis, mi do ial forpuŝadis 
lin per la piedoj kaj ree ekdormis, kaj kvazaŭ 
en sonĝo aŭdis fragmentojn de interparolado: 

— $ur la sepa versto. 
Sed lanternojn oni forgesis? 
Ne, ĝi ne iros 

— Tien-ĉi danu, Movu iom reen. Tiel. 
La vagonoj ŝiriĝadis sur la sama loko, io 

frapetadis. Kaj iom pest iom de ĉiuj-ĉi sonoj 

  

    

laŭte. — 
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kaj tial, ke mi kuŝigis min oportune kaj tran- ' 
kvile, la dormeco komencis lasi min. 
doktoro dormiĝis, kaj kiam mi prenis 
manon, ĝi estis kvazaŭ ĉe mortinto: malvigla 
kaj multepeza. La vagonaro jam sin movadis, 
malrapide kaj singardeme, facile ektremante 
kaj kvazaŭ palpante la vojon. Studento-sani- 
tero ekbruligis en lanterno la kandelon, lumi- 
ginte la murojn kaj la nigran truon de !'pordo, 
kaj diris kolere: 

— Kian diablon! Tre estas ni nun al ili necesaj 

    

   

Sed lin vi veku, dum li ne dormiĝis tute. 
Tiam nenion eni povas fari. mi scias laŭ 
mi mem 

Ni puŝe vekis la doktoron, kaj li sidiĝis, 
sen kompreno movante la okulojn. Li volis 
ree kuŝiĝi, sed ni ne permesis. 

— Estus bone nun brandon drinki—diris 
la studento. 

lian | 

Ni ekdrinkis po unu gluto da konjako, kaj | 
Ja dormeco malaperis tute. La granda kaj 
nigra kvarangulo de l'pordo fariĝadis rozkolora, 
ekruĝiĝis—ie post montetoj ekvidiĝis grandega 
silenta ĉielruĝo: kvazaŭ en la mezo de nokto 
suriradis la suno 

estas malproksime. 
—q 

— Al mi estas malvarme,— diris la doktoro, 
ekfrapimte per la dentoj. 

La studento elrigardis pest la pordon kaj 
per ŝia mano alvokis min. Mi ekrigardis: en 
diversaj lokoj de l'horizonto, en silenta ĉeno, 
staris tiaj samaj senmovaj ей! kvazaŭ , 
dekoj da sunoj suriradis samtempe. Kaj jam 
ne estis tiel mallume. Malproksimaj montetoj 
dense nigraj klare eltranĉadis malrektan kaj 
ondecan linion, sed en proksimo ĉio estis 
superverŝita de ruĝa, trankvila lumo, silentema 
kaj senmova. Mi ekrigardis la studenton: lia 
vizaĝo estis kolorigita de tiu sama ruĝa fan- 
toma koloro de sango, fariĝinta aero kaj lumo. 
— Ĝu multaj estas la vunditoj? -—deman- 

dis mi. 
Li eksvingis la manon. 

   

   
Post dudek ver- 

  

  

  

— Multaj estas frenezuloj. Pli multaj ol; 
vunditoj. 

— Veraj? 
— Kiaj do alie? 
Li rigardis min, kaj en liaj okuloj estis tio 

sama haltinta, sovaĝa, plena da malvarma 
teruro, kiel ĉe tiu soldato, kiu mortis de !suna 
apopleksio. 
— Ĉesu,   diris mi, min deturnante. 
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— La doktoro ankaŭ estas freneza. Vi ri- 
Sed la gardu lin. 

La doktoro ne aŭdis. Li sidis, subpreminte 
la viedojn, kiel sidas turkoj, kaj sin balanca- 
dis kaj sensone movadis la lipojn kaj finojn 
ĉe l'iingroj. Kaj en rigardo lia estis tio sama 
haltinta, rigida, senvive mirigita. 

  

— Al mi estas mMalvarme,— diris li kaj 
ekridetis. 

— Nu vin ĉiujn al diablo! — ekkriis mi, 
deirante en angulon de l'vagono.— Por kio vi 
min alvokis? 

Neniu respondis. La studento rigardadis la 
silenteman, diskreskantan ĉielruĝon, kaj lia 
nuko kun bukliĝantaj haroj estis ĵuna, kaj 
kiam mi rigardis ĝin, al mi ial ŝajnadis mal- 
dika virina mano, kiu distuŝas tiujn-ĉi harojn, 
Kaj tiu-ĉi ŝajno estis tiel malagrabla, ke mi 
komencis malam: la studenton kaj ne povis 
rigardi lin sen abomeno. 

— Kiom da jaroj vi havas? —demandis mi. 
sed li ne returnis sin kaj ne respondis. 

La doktoro sin balancadis. 
— Al mi estas malvarme. 
— Kiam mi ekpensas,—diris la studento, 

ne sin returnante—kiam mi ekpensas, ke ek- 
zistas ie stratoj, domoj, la Universitato. 

Li interrompis, kvazaŭ diris ĉion, kaj silen- 
tiĝi. La vagonaro preskaŭ subite haltis, mi 
ekbatis min de I'muro, kaj ekaŭdiĝis voĉoj. 
Ni elsaltis. 

Antaŭ mem lokomotivo sur la relvojo ku- 
ŝis io, malgranda buleto, el kiu elstaris piedo. 

— La vundito? 
— Ne, la mortigito. La kapo estas forŝirita. 

Sed kiel vi volus, mi do bruligos la antaŭan 
lanternon. Konuraŭe—on! ankoraŭ 

La buleton kun elstaranta piedo oni dej 
tis fianken: la piedo por minuto deflanki 
supren, kvazaŭ ĝi volis kuri sur la aero, kaj 
ĉio malaperis en nigra kavo. La lanterno ek- 
bruliĝis, kaj la lokamotivo subite nigriĝis. 

— Aŭskuitul--kun mallaŭta teruro ekmur- 
muris iu, 

Kiel ni ne aŭdi 
estis neeble pre 

      

  

pli irue! De ĉie—la lokon 
e difini—sin alportadis еда- 

la, skrapanta ĝemado, mirinde trankvila en 
sia larĝeco kaj eĉ kvazaŭ indiferenta. Ni aŭ- 
dis multajn kriojn kaj multajn ĝemojn, sed 
tio-ĉi estis simila al nenio el aŭdito. Sur nek- 
lara ruĝeta supraĵo okulo povis kapti nenion, 

(Daŭrigo venos) 

    

   

Serĉanto. 
—r19-sm—-
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Esperanti 

  

Австрия. Г. О. Зитоп весьма успфшно ! 
пронанесъ рЪчь о яз. эспер. въ Ераунф. Газ. | 
„Ktiner Tageblatt“ опубликовала юморист, | 
далогь объ эсперанто. Помфстипи ст. объ | 
этомь яз. газ. „Пег Везийзьо!е* и „interna- 
tionale Reise-Zeitung". 

Алжиръ. Въ Саеп основалось зспер. груп- | 
па. Тамъ-же г. езрездиейг открылъ эспер. ; 

ы, Въ мъстн. эспер. журн. „Га А!4еца 
Эив!о* въ текущемъ году будуть помфщены: 
„Eo Rusujo per Esperanto", „Ordenita de la 
15-an Aŭguston“, „La Morto de Martin" u Apyr. ' 
ст, Объ эсперанто ĜRAFONPIRTKO OTOJBAMMES | 
таз. „Le Moniteur du Calvodos" u „Le jour 
nal de Caen", 

Англ!я. Несбыкновеннс разросшаяся эспер. 
rpyana sx Forest Gale nepenMeHonanaci въ 
„The West Ham Esperantist Society“. Ocuo- 
вались эспер. груплы: въ О!@нат, Ваз, 
Tunbridge Wells, Pudsey, Wellingoo и въ 
Bat'ey. llpencknareneMp rpynnu Be Chelten- 
ham избран» Директор мЪстн. училища 
„Оеза Созе", д-ръ Р1ескег. НынЪ въ Ангии 
существуеть ло 40 эспер. группъ: читают- 
ся эспер. курсы въ ЛоннонЪ, въ Съе. По- 
NuTEXA. MuCTKTITE 8» St—Bride's Institute, 
8» Thomas Binney Institute, Cooperative Brot- 
herhoord и въ МочЪгау Hous, 55 rr. Oldham, 
Blacpool, Narwich, Leeds m mb Dover. Iipoya- 
несенныя рфчи 06» acNEpPanTo BE Glasgow 
Ms» Folkestone, NposyX1ALTCA интересь къ 
43. senepawro ep Bridgwater. Tpynna „Espe- 
peranto“ 8» Hastings ksnana „Kongresan Pre- 
ĜON", отпечатаную зелеными буквами съ 
параллельн. перев. по англ@ски. Вышли 
изъ печати: —- „Чеа|а цитопёа 1егпоН5то рог 
paroligi esperanton“, cos. F. Marechal (Norih- 
er. Institute, Leeds, England) n. 40 kon. cn 
nepec,; „Lessons in Esperanto“, cow. C. Bullen | 
и полн. курс яз. эсперанто, извлеченный | 
4SB KYPH. „Womanhood“. Pas. „The Law Ti- | 
mes“ H The Scostman" NOMBCTHMM CT. 05a. | 
эспер. Ежелн. ras. „Th» Daily News", secs- 
ма COUYBCTEYKIUAS BCNEp. IBAMEHID, NPERO- | 
ставила для эспер. текста особый отдфлъ въ | 
кажд. своемь № и пригпашаеть эсперан- | 
тистовъ зсЪхъ странъ къ постоян. въ ней 
corpynx. Anpecosarp—S. Nicholl, 9, Throg- 
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ta Movado. 

Aŭstrujo. S-ro O. Simon tre sukcese diris 
paroladon pri Ivo esper. en Brŭnn. Gaz. 
„Kŝlner Tageblatt“ publikigis humoran dialo- 
gon pri esperanto. Enmetis la artikolojn pri 

    

nomita lingvo gaz. “Der Bezirksbote“ kaj 
„Internationale Reise-Zeitung 

Alĝerio. En Caen fondiĝis esper. grupo. 

  

Tie-do s-ro Lespesqueur malfermis esper. kur- 
sojn. En loka esper. ĵurn. „La Alĝeria Stelo“ 

| en kuranta jaro estos presitaj „En Rusujo 
per Esperanto“, „Ordenita de la 15-an Aŭgus- 

  

   

tan", „La moro de Martin“ kaj la aliaj arti- 
koloj. Pri esperanto favore raportis la gaz. 
„Le Moniteur du Calvados“ kaj „Le journal 
4е Сага“. 

Anglujo. Treege diskreskiĝinta esp. grupo 
en Forest Gate alinomiĝis en „The West. 
Ham Esperantist Society“. Fondiĝis esper. 
grupoj: en Oldham, Bristol, Tunbridge Wells, 

    

Pudsey, Wellington kaj en Batley. Kiel prezi- 
danto de prupo en Cheltenham estas elektita 
Direktoro de loka lernejo „Dean Clase“, d-ro 
Flecker. Nun en Anglujo ekzistas ĉirkaŭ' 40 
esper. grupoj. Oni legas la esper. kursojn: en 
Londono: ~en Norda Politeknika instituto, en 
$t. Bride's Institute, en Thomas Binney Insti- 
lute, Cooperative Brotherhood kaj en Mowbray 
Hcus, en urboj: Oldham, Blacpcol, Norwich, 
Leeds kaj en Dover. Diritaj estas paroladoj 
pri esper. en Glasgow kaj en Folkestone, Vi 
kiĝas intereso al Ivo Esper, en Bridgwater. 
Grupo „Esperanis“ en Hastings eldonis „Kon- 
gresan Preĝon", presitan verdlitere kun para- 
lela trad. angle. Aperis el presado: „Ideala tut- 

monda lernolibro por paroligi Esperanton“, verk. 
de F. Marechal! (Northern lastitute, Leeds, 
England) prezo 1 fr. kun transsendo; „Lessons 
in Esperanto“ verk. de O. Bullen kaj plena 
kurso de esper., eltirita el ĵurn. „Womanhood“. 
Gaz. „The Law Times“ kaj „The Scostman“ 
enmetis art. pr I-vo Esper. Ĉiutaga gaz. „The 
Daily News“, tre kunsentanta al esper. movado 
cedis per esper. tektso la apartan fakon en 
ĉiu Aŝ kaj invitas la esperantistojn de ĉiuj 
landoj por ĉiama kunlaborado. Adresu--al 
$. Nicholl, 9, Throgmorton —avenue, London. 
En Glasgow fondiĝis The Esperanto Agency. 
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morton-avenue, London, E. C. Be Tnasrop5 ! 
ocuenanocs The Esperanto Agency. 

Бельми. Бельбисьй Зспер. Союзъ знер- 
тичною пропагандою пробудиль живой ин- 
тересъ къ яз. эсперанто. Гг.Г. Blanjean, E. 
Lecointe, Slouteky, Palmer w Mathieu чита- 
ть курсы яз. эспер. въ Ниу, Мёде, Вгихе]- 
les, Уегиега и въ Зра, Произнесены рьчи 
объ эсперанто въ 14ёде и Гоцуат. Въ Ант- 
зерпень г. 1. Кое]: продаеть шампанское А! 
Mapxu „Esperanto“, nanupoca „Verda Stelo“ 
и курит. трубки. „Esperanto“, Tas. „L'Ave- 
nir Luxembourg“, „De Limburger" w „Gazette 
de Ĥuy“ помфстили ст. объ эсперанто. 

Болгаря В» Софм вышель № 1 и 2 литог. 
рафиров. жури. „Опиа Ра$о“ ред. С. Пет- 
ковымъ исключительно на эсперанто. (57. 
San Stefano; 26, Sofia, Bulgarie.) Bckopb въ 
томъ же город® выйдеть новый болг.-эспер 
xypH. „Bulgara Esperantisto“. Благодаря 
BHEpTHAH. IBATENSHOCTK F.T. Сильвистрева и 
Д. Ковалева яз. эспер. успЪшно pacnpocrpa- 
няется въ Шумен; а въ Софи —чктаются 
эспер. курсы. Г. И. Давиловъ выпустилъ ссо- 
бою брошорою ваставлеще къ изобрът. имъ 
биларднсй игр® „Esperanto“. 

Бразиля. Въ журн. „Ашота“, вых. въ Зао 
Рац, появилась семя статей r. Papillon o 
международн. яз. вообще. 

Венгрия. Съ 10 по 18 Апрьля с. г. въ 
Szeged состоится грандюзная выставка со 
спешальнымь эспер. отдфломъ. устраивае. 
мая мъстн. Стенограф. О-вомъ, Въ томъ же 
тор. г... Вагавуа( произнесь рычьо яз. эспер. 
въ Стенографич. КружкЪ гимназистовъ. 
Tas. „Nemzeti Iskoia", „Bŝiyegujsig“ MH дру- 
ия благопреятно отозвались объ зслеранто. 
Вышелъ изъ печати новый зспер. учебникъ 
„Везгёй маг и: Езрегар\о!?“ (Говорите -ли 
вы уже на эсперанто?) соч. Eŭg. Lano, 

Гватемала. Въ гор. того же наименова- 
ны г. В. АБ энергично пропагандируеть 
эсперанто. 

Герман. Основались эспер. группы въ 
Elbing n sb Wiesbaden. Be Velles, a6nusn 
Tbann (Elsaco) ccxobanacs 1-я Стенограф. 
Эспер. Группа. Весьма энергично работа- | 
еть группа Bb Frankfurt a. M.am6yproxan 
Komweps. AwaneMia orxpuna oD$uU, эспер. ' 
курсы. Читаются также хурсы эсперанто въ 
БрауншвейгЬ въ Академи Дрогистовъ. O6E 
эсперанто усп®шно произнесли рёчи проф. 

Christaller —s» IHryrrapab e» Volksbibliothek, 
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Belgujo. Felga Lige Esperantista per ener- 
qiema propagando vekigis vivan intereson al 
lwo Esper. S-roj L. Blanjean, E. Lecointe, 
Sloutcky, Palmer kaj Mathieu legas kursojn 
de l-vo Esper. en Huy Liege, Bruxelles, Ver- 
viers kaj en Spa. Estas diritaj paroladoj pri 
esperanto en 146де kaj Louvain. En Antver- 
peno s-ro 1. Roels vendas ĉampanvinon Ai de la 
marko „Esperanto“, cigaredojn „Verda stelo" 
kaj la pipojn „Esperanto“. Gaz. „L'Avenir 
Luxembourg", „De Limburger” kaj „Gazette de 
hiuy” enmetis la artikolojn pri esperanto. 

Buigarujo. En Sofio aperis M 1 kaj 2 de lito- 
grafigita ĵurnalo „Unua Paŝo“, red. de S. Petkov 
Sole en esperanto, (str. San Stefano, 26, Sofia. 
Bulgarie). Baldaŭe en la sama urbo eliros 
nova bulg.-esper. ĵurnalo „Bulgara Esperan- 
tisto“. Dank'a! energiema agado de s-roj Sil- 
vistriev kaj D. Kolev I-vo Esper sukcese dis- 
vastiĝas en Shumen; en Sofio—oni legas 
esperant. kursojn. ]. Davidov elirigis en la 
aparta broŝuro la klarigon al elpensita de li 
bilardludo „Esperanto“. 

  

Brazilujo. En jurn. „Aŭrora“, elir. en Sao 
Paulo, aperis tuta serio de artikoloj de s-ro 
Papillon pri lingvo internacia entute. 

Hungarujo. De la 10 ĝis 18 Aprilo de jaro 
kuranta en Szeged okazos grandega ekspozicio 
kun speciala fako esperantista aranĝata de 
loka Stenografia Societo. En la sama urbo s-ro 
Z. Baranyal diris paroladon pri l-vo Esper, en 
Stenogralia gimnaziana rondo. Gaz. „Nemzeti 
Iskola“, „Belyegujsag“ kaj la aliaj favore ra- 
portis pri esperanto. Aperis el presado nova 
esper. lernolibro: „Beszeli mar uz Esperantot?= 

  

(ĉu vi parolas jam Esperante?) verkita de 
Eŭg. Lano. 

Gvatemalo. En la urbo de sama nomo 
sro R. Abrill ecergieme propagandas espe- 
ranton. 

Germanujo. Fondiĝis esper. grupoj en El- 
bing kaj en Wiesbaden, En Veiles, proksime 
de Thai (Elsaco) formiĝis 1-a Stenografia 
Grupo Esperantista. Tre energieme laboras 
grupo en Frankfurt a. M. Hamburga Komerca 
Akademio malfermis oficialajn esper. kursojn. 
Oni legas kursojn de esperanto ankaŭ en 
Brauschveig, en Akademio Drogista. Pri espe- 
ranto sukcese estas diritaj paroladoj de la 
prof. Christaller—en Stuttgart en Volksbiblio- 

  



RUSLANDA ESPERANTISTO 

Arbeiter-bibldungs-Verein m sm Verein writ) 
Verkehrsbeamten; r. Schauerhemmer, n-pomb 
Blachstein mw W. Mielck--e» Jleŭnuwrb. Bu- 
шели: №1 и2 „Germana Esperantisto“ (3 r. | 
изд.) и исправл. и дополн. эспер. учебникъ 
cow, Mielck 83. Miniatur-Bibliotek. as. „Tages- 
bote aus Machren und Schlesien“,Morgenpost“, 
„Volksfreund“, NATE BaNeKCKHXb ras. H ME 
AP NOMkCTHNK ст. объ зсперанто 

  

Даня. По приглашению Копенгагенск. О-ва, 
Юпныхъ Сошалистовъ г.Р. Вобега произнесъ 
въ наз. О-вЪ рЬчь объ эсперанто Въ Копен- 
гагенф открываются эспер. курсы. Г. Е. Зке- 
е- Сота. издалъ эспер. учебникъ для дат- 
wan». Bb ras. „Det nye Aarhundrede“ nom- 
вилась CHMNATHUK. CT. проф. О. Jespersen o 
Булоньскомъ Эспер. Конгрессь. 

Исланде. Въ газ. „Fjodolfur“, BHX. Bb 
Кеукамк, появилась большая CT. Th. Thor- 
steinsson, описывающая Булон. зспер. кон- 
грессъ и вмфщающая вс% необходимыя свЪ- 
дъшя объ эсперанто. 

Испания. Попрежнему энергично пропа- 
тандируютъ яз эспер. гг. Inglada. Monteagado, 
Codorniu, Benavente, Prados, Juaneda. Msw 
новых ДФятелей слфдуеть отмфтить Нач, 
Штаба генерала 1.. МопсаЧа, Е. Зее, L. 
СИ-Батыеа и ЗоБег-УаЙз. Основались эс- 
пер. группы: Bp Coruna, Enquera, Bilbao w 
8» Barco de УаНеотае Читаются scnep. 
kypew 8 Bilbao W Murcia. B» Mahon npo- 
изнесена рьчь о яз. эспер. Газ. и журн. 
„La Correspondencia de Espana“, „El Elect- 
Иса", „La Verdad“ H мн. др. помфстили 
ст. объ эсперанто, а вых, въ Барселон® на 

      

каталонск. нарьчи журн. „]очелии“ въ каж. 
домъ №, въ отд. „Esperanta fako“ nombina- 
етъ на KATAN. яз. принции 
ранто. Новый апр. ред. журн. „Га Зипо Не- 
pana“,— Avellanas ll, presejo, Valencia, Es- 
pagne. 

Mraain. T-xa Rosa Junck. изъ Бордигеры, 
MIBdUGETE, 4TO вю собрано пожертеоване 
зсперант. различныхь странь 300 фр. въ 
пользу пострадавшихь отъ землетрясешя 
въ Калабом. Вышла въ свфть перев. гр 
Gallois (Rionulato. prov. de Modena, Italie) 
ONHOAKTH. CANOHHAR KOMEMIR на эсперанто 
„Dektriope“. 

Kuraŭ. T. R. Buchanan nonukcance ma 
эспер. журн. „Tra la Mondo“ для одного 

  

ст. объ эспе-' 
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thek, Arbeiter-bildungs-Verein kaj en Verein 
wart. Verkehrsbeamten; s-ro Schanerhammer, 
d-ro Blachstein kaj s-ro W, B. Mielck-~en Leip- 
214. Aperis Xi 1 kaj 2 „Germana Esperantisto“ 
(NI jareld.) kaj korektigita kaj plenigita esper. 
lernolibro, verk. de W. Mielck en Miniatur— 
Bibliothek. Gaz. „Tagestote aus MZchren und 
Schlesient, „Morgenpost“, „Volksfrewad“, kvin 
Badenaj gazetoj kaj multaj aliaj enmetis arti- 
kolojn pri Esperanto. 

Danujo. Laŭ invito de la Kopenhaga S-to 
de Junaj socialistoj s-ro P. Borberg diris en 
la nomita S-to paroladon pri esperanto. En 
Kopenhago oni malfermas esper. kursojn. S-ro 
F. Skeel-Giorling eldonis esper. lerzolibron por 
dancj. En gaz. „Det nye Aarĥundrede“ aperis 
simpatia artikolo de prof. O. Jespersen pri 
Kongreso Esperantista. 

Islando. En gaz. „Fjodollur“, elir. en Reyk- 
javik, aperis granda artikolo de Th. Thorsteins- 
son, priskribanta la Bulonan Kongreson Es- 
peranistan kaj la enhavanta ĉiujn necesajn 
informojn pri esperanto. 

Hispanujo. Kutime energie propagandas la 
lingvon Esperanton s-roj Inglada, Monteagado, 
Codorniu, Benavente, Prados, Juaneada, El la 
novaj agantoj oni devas not ŝtabestron, ge- 
neralon Г. Moncada, F. Soler, L. Gil-Sumbiela 
kaj Seber-Valls. Fondiĝis esper. grupoj; еп 
Coruna, Enquera, Bilbao kaj en Barco de 
de Valdeorras. Omi legas esper. kursojn en 
Bilbao kaj Murcia, En Mahon estas dirita pa- 
rolado pri l-vo esper. Gaz. kaj ĵurn. „La Korres- 
pondencia de Espana“, „El Eleciricista“, „La 
Verdad" kaj multaj aliaj enmetis artk. pri 
esperanto. Eliranta en Barcelona en katalona 
idiomo ĵurnalo „Joventut“ en ĉiu Ne en la 
„Esperansta fako" enhavas en katalona lingvo 
principajn artikolojn pri esperanto. Nova adreso 
de la redakcio de jurnalo „La Suno Hispana“, 
—Avellanal1, presejo Valencia, Espagne. 

Italujo. S-ino Rosa Junck, el Bordighera, 
sciigas, ke ŝi kolektis la monoferon de divers- 
landanaj esperantistoj 300 Fr. por la helpo 
de suferegintoj de tertremo en Kalabrio. Aperis 
el prezado en la traduko de grafo A. Gallois 
(Rionulato, prov. de Modena, ltaiie) unuakta 
salona komedio en esperanto „Dektriope“. 

    

Ĥinujo. S-ro R. Buchanan abonis la esper. 
ĵur. „Tra la mondo“ por unu grandranga kaj
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CaHOBHATO и весьма влытельнаго мандари- 
на, заинтересовавшагося яз. эсперанто. 

Мексика. Благодаря знергичн. лфятель- 
ности д-ровъ Уагдяз и АБодачо, инж. биг- 
пап. г. Машегоа и мн. др., пропаганда яз 
эспер. становится все болфе активной, т. 
напр: О-ва „Аташе“ и „Географи м стати. 
CTHKA" примкнули къ Делегащи для введе- 
вЫ вспомог. яг.: Нашен. Медиц, Институть 
подписался на зспер. XYpH. „Int. Sc. Re- 
vuo“. HHENEKTOPE NOABONK. MOPCKATO LAŬENA, 
чиновники разл. вдомствь и мн. др. запя. 
сались членами Мексик. Эспер, О-ва. Газ. | 
„Cronlca Medica“ и „Межсо Indusinal“ no- 
MBCTMNM замфчат. ст. объ яз. зспер., про- 
будившя къ нему большой интерес, 
Табачный складъ „ЕЁ! Сещелано“, 2-а 4е] 
Factor N. 7, Межсо, _предпагаеть эсперан- 
тистамъ почт. марки всфхъ странъ и, въ 
особенности, NPEBKIR MEKCHKAKCKIA 
Росс. Журн. „Въстникь Suania" pasce- 

лаль своимъ подписчикам окопо 15.000‘ 
экз. новаго Эспер. учебника, составл. r. Kon- 
тоновскимъ, и рекомендуеть изучеше эспер. 
съ сощальной точки арьня пролетаралу. 
борющемуся за свободу и равенство, Въ № 
33 газ. „Волжешй ВЪетникъ“, вых. въ Ка- 
зани, появилась замфтка А. Сахарова „Ha 
пути къ братству народовъ, тракт. о быв- 
шемъ Бул. эспер. Конгресс. Шувалозское 
Отд. O-aa Bemepo „Unua taĉmento de pacaj 
batalantoj" nepeMeHOsBanace HLEĜ BI „Graj. 
пею". Г. В. Ласкинъ энергично препаганли- 
руетъ яз. эсперанто въ Рославль. Комитеть 
Росойскаго О-ва Туристовь въ Москвы 
(Арбат, д. Базыкина) даетъ безплатно 
подробныя свЪДЪНЫЯ о яз. эсперанто. 
Соедяненныя Штаты. Въ Филадельфи 

основалась эспер. группа. Предсфдателемъ 
зыбранъ Г. du Вошд, вице-Предсфдателемь 
—]. Ватбась и Секретаремъ — Е. Howell 

Финлянд!я. Гг. ЗипеЙ и Найт яъ Гель-. 
сингфорс® организують эспер. контору для | 
пропаганды яз. эсперанто въ Финляндии. 

Франщя. Dr. Сезше и Сепфе читають 
курсы яз. эсперанто въ Ацхене въ Нарог. 
Домь, въ Женскомь и Учител. Инстит: 
тажь и въ перворазр. училищахъ. Открыто i 
много новыхь  эспер. курсовъ въ Ада 
Bordeaux. 4 MH. др. гор. Контрессь Соша- 
листовъ зъ СБёюл выразиль желане о. 
принят! яз. эспер, KAKE вспомогательнаго | 
яз. во всфхь сношешяхь Междун. Соша- 
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tre influema mandareno ekinteresiĝinta pri Ivo 
esperant 

Meksiko. Dank' al energiema agado de d-roj 
Vargas kaj Abogado, inĝeniero Guzman, з-то 
Manterola kaj mult. aliaj, propagando de I-vo 
esper, en Meksiko fariĝas pli kaj pli aktiva, 
4 ekz: S-toj: „Alzate“ kaj de „Geografio kaj 
Stetistiko“ aliĝis al Delegacio por enkonduko 
de helplingvo; Nacia Medicina Insttuto abonis 
la esper. ĵur. „Int. Sc. Revuo". Inspektoro 
de submara kablo, diversaj oilicistoj kaj la mul- 
taj aliaj enskribiĝis kiel membroj de Mek- 
sika S-to Esp-sta. G8z. „Oionika Medica“ 
kaj „Mexico Industrial" enmetis rimarkindajn 
artikolojn pri esper., verkintajn por ĝi grand: 
intereson. Tabaka tenejo „El Centenarlo“, Z-a 
del Factor, Fe 7, Mexico, —proponas al espe- 
rantistoj la poŝtmarkojn de diversaj landoj kaj, 
aparte, la aitikvajn meksikajn. 

  

   

    

  

Rusujo. Ĵurn. „Sciiganto de Scio“ jam dis- 
sendis al la abonantoj ĉirkaŭ 15000 ekz. de 
nova esper. lernolibro, verkita de s-ro Kolta- 

„ kaj rekomendas la ellernon de Espe- 
ranto de vidpunkto sociala al proletariato, ba- 
talanta pro ilbereco kaj ega'rajteco. En Ne 33 
de gaz. „Volga Sciiganto", elir. en Kazan, ape- 
ris neto de s-ro A. Saĥarov „Sur vojo al kis 
raĝo de popoloj", raportanta pri estinta Bu- 
lora Kongreso Esperantista. Ŝuvalova filio de 

Espero „Unua taĉmento de pacaj bata- 
lantoj“ alinomiĝis nun en „Grajneto“. У. Газ- 
kin energieme propagandas !-von esperantor 
en Roslavl. Komitato de Ruslanda S-o Tu- 
rista en Moskvo (Arbat domo de Bazikin) 
donas senpage la detalajn sciigojn pri l-vo 
esperanto 

Unuigitaj Ŝtatoj. En Philadelphie fondiĝis 
esper, grupo, kies prezidanto estas elektita L. 
du Bourg, sub-prezidanto —J. Bambach, sekre- 
tario ~E. Howeli, 

Finlando. S-roj Sunell kaj Harlin en Hel- 
singtors erganizas la Kontoron Esper. por la 
propagando ds l-vo esper. en Finlando. 

Francujo. S-roj Cestre kaj Gendre legas 
kursojn de l-vo esperanto en Auxerre ~en 
Popoldomo kaj en Virina kaj Instruista lnsti- 
tutoj kaj ankaŭ en unugradaj lernejoj. Estas 
malfermitaj multe da novaj esper. kursoj en 
Agen, Bordeaux kaj en mult al. urboj. La 
Socialista Kongreso en Chalon esprimis la de- 
ziron akcepti Ja l-von esper, kiel helplingvo 
en ĉiuj interrilatoj de Internacia Oficejo Soci- 
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листич. Бюро Муницип. СовЁта г. Тулузы | 
пожертвовалъ мфстн. эспер. групп 200 фр. | 
Вышли изъ печати: № 22 „Езрею Kato- | 
lika“, 445 „Espero Pacifista“, no8. вспер. | 
романсь „Foriluginta] Revoj“ (Ornerkamis | 
мечты): два музык. произв. съ пъшемъ: 
„Himno al la Supera Estaĵo" „Kanteto de | 
Ofeho“ w mopaz аря „La Kapelo“. Bcxopb 
появится эспер. словарь лля фармацевтозъ. | 
Фирма Апзе] ег Онпеаих въ Вошодпе-зш | 
Мег особ. циркулярами рекомендуеть апе- | 
ративъ „Фатепко!“; А, Вону, владл. книжн. | 
магаз. въ С!еитос(-Регтати, предлагаеть нак- 
лейки съ выпуклою эслер. звёздою по черн. ' 
фону и словами:— „Еврегашю, Ипцуо имег- 
паса"—для запечатыванм писемъ. 

Чили. Г. Е. Мотоа, въ Саятъ Яго, помфстилъ 
въ мЪстн. газ. „Е! Рогуери* ст, объ эспе- 
PANTO съ портр. д-ра Л. Заменгофа, 

Шнейцаря. Въ ЦюрихЪ основался Ака- 
лемический Эспер. Клубу, авъ Жене —вто- | 
рая эспер. группа „La Stelo“. BecxMa энер- | 
гично пропагандируеть яз. эспер. K. Muller. 
B» BepncxoM» xypu. „Les Etats unis d'Eu- 
rope“ помфщена ст. „Langue Internationale", 
налис. г. Moch. Bumen» Ne 10 (neka6peck). 
2cnep. XYAH. „Juna Esperantisto", TIpexpacko i 
отозвались объ эсперанто газ. „Schweizer 
Abstinens-Blatter“. 

Paŭpuvo. 
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alista. La Municipala Konsilantaro de urbo 
Toulouse oleris por loka esper. grupo 200 fr. 
Aperis: Ne 22 de „Espero Katolika!; № 4—5 
de „Espero Pacifista”; nova esper. romanco 
„Forflugintaj Revoj“; du muzikaĵoj kun voĉo 
„Himno al la Supera Estaĵo“, „Kanteto de 
Ofelio“ kaj la nova ario „La Kapelo“. Baldaŭ 
aperos esperanta vortaro por farmacistoj. Firmo 
de Ansel et Dimeaux en Bollogne-sur-Mer per 
apartaj cirkuleroj rekomendas aperativon „Za“ 
menhof“; A. Boury, posedanto de librotenejo 
en Clermont-Ferrant, proponas surgluojn kun 
reliefa esp. stelo sur nigra kampo kaj kun 
vortoj: „Esperanto, lingvo internacia" por fer- 
migo de leteroj. 

Ĉilio. S-ro E. Novoa. en Santiago, enmetis en 
loka gaz. „El Porvenir“ artikolon pri esper. 
kun portreto de d-ro L. Zamenhof. 

Svisujo. En Zurich fondiĝis Akademia Klubo 
Esperantista kaj la alia grupo „La Stelo“ en 
Geneve. Tre energieme propagandas la l-von 
Esperanton K. Muller. En Berna ĵurn, „Les 
Etats unis d'Europe“ estis enmetita art. „Lan- 
gue Internationale“, verk. de s-ro Moch. Aperis 
№ 10 (decembra) de esper. jurn. „juna Es- 
perantisto". Bonege pri esperanto raportis gaz. 
„Schvelzer Abstinens—Blatter“. 

Rudripo. 

  

Federacio de la oficistoj de Francujo. 

En ĝia lasta kunsido kaj laŭ la propono de 
s-ro Ch. Vergne, ĝenerala sekretario de Fede. 
racia kaj membro de la grupo esperantista, la 
konsilaro federacia decidis prezentigi antaŭ la 
kongreso internacia de oficistoj, okazonta en | 
Londono dum Paskaj festoj 1906 j. raporton | 
konkludantan akcepton de la l-vo Esperanto | 
kiel oficialan lingvon de la oficistaj societoj. | 
Ĝar la oficiala uzado de nia lingvo dum la ' 
kongreso, kaj ĉar la akcepto de Esperanto kiel 
komuna komprenilo inter la potencaj societoj | 
de oficistoj kredeble kaŭzos la aliĝon de la 
tuta oficistaro al nia afero, tial ni insiste pe- 
tas ĉiujn samideanojn, ke ili helpu kiel eble 
plej multe la aferon, Inter la priparolotaj temoj 
estas la ĉiusemajna ripozo, la nombro de la- 

  

  

boraj horoj, la problemoj de labormanko, pen- 
sioj por maljunuloj ktp. kaj la "jenaj secietoj 
iam scilgas, ke ili sendas oficialajn delegitojn: — 
Ligue Nationale des Employes et Voyaqeurs, 
Vottem—Litge; Federation nationale de Depen- 
dientes, Barcelona; International Retail Clerks 
Protective Asociacion, Deuver, Colorado, U. 
$. A., Federation nationale de Syndicais d'Em- 
ployes, Paris; Federation des Employes de 
France, Rouen; National amalgamated Union 
of Shop Assistants, Warehousemen und Clerks, 
London ktp. S-roj Vergne, 35 rue Stanislas 
Girardin. Rouen kaj Ĝeĥet, 10 rue I'Ouesi, 
Rouen, France, petas ĉiun esperantistan grupon, 
ke ĝi bonvolu sciigi pri la kongresontaj societoj 
aŭ sindikatoj de sia urbo kaj disdoni en ili
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propagandilojn. Ii danke respondos al ĉiu la raporton por esperanto kaj, se eble, uzu 
samideano tion fannte kiu informos ilin pri nian lingvon dum la kongreso. jen nova se- 
sia agado, eĉ nesukcesinta. lli provos mem ; mejo antaŭ ni, amikoj! La rikolto estu bona. 
esperantigi la kongresontoj kiaj-ajn estis opi- | A. Gehet. 
nioj pri korporaciaj temoj por ke ĉiuj aprobu ' (Laŭ lrance-esper. gaz. „Esperanto“). 

x ———— HATS —e 

Esperanta Gazetaro. 

Teksto de la „Deklaracio“, akceptita en la gazetista kunveno, okazinta en Boulogne- 
sur-Mer, la 9-an de aŭgusto 1905. 

La subskribitoj, redaktoroj de esperantaj gazetoj, promesas: 
1-e. Klopedi por atingi en siaj qazetoj kiel eble plej grandan korektecon de lz lingvo kaj 

obeadi la regulojn kaj fundamenton de la Zamenhof'a lingvo Esperanto; 
2-e. Eviti ĉiujn farojn aŭ diskutojn. kiuj celadus iel ajn ŝanĝi la Zamenhof'an lingvon: 
3-e. Rekomendi nur eldonaĵojn, verkojn, gazetojn, kiuj same obeas la regulojn kaj fun- 

   

damenton de la Zamenhof'a lingvo; kaj se ili raportos pri 
akcepteblajn flankojn. 

La prezidanto de la kunveno: Paul Nylen La sekretario: 
Lingve lnternacia, Scienca Revuo, Juna Esperantisto, Lumo, Ger- 

ish Esperantist, L'Esperantiste, Concordia, Espero Paci- 
zentantoj de la gazetoj: 
mana Esperantisto, Tra la Mondo, Br 
fista, Esperanto, East sportif, Belga Sonorilo. 

La aliĝo de alaj esperantistaj 
9, avenue das Vollandes, Genŝre (Ŝuisse). 

    

aliaj, almenaŭ montri iliajn ne- 

1 Privat, La ĉeestantoj: repre-   

ĵurnalistoj estas esperanta. Sin turni al S-ro Edm. Privat. 

Presante tiun-ĉi dokumenton, tre gravan por Esperantismo, la Redakcio de la ĵurnalo 
„RUSLANDA ESPERANTISTO“ proklamas sian aliĝon al la „Deklaracio“. 

= 
La Redaktoro J)-ro A. Asnes. 
La Sekretario Ps. Lojko. 

Alvoko. 

Kun tiu-ĉi alvoko mi turnas min al gees- 
perantistoj de tuta mondo, por kiuj estas kara 
nia „Esperanto“ entute, kaj kiuj interesiĝas je 
ĝia literaturo. 

En nuna tempo, kiam en ĉiuj plej malprek- 
simaj anguletoj de tera globo estas Jam homoj, 
almenaŭ iom konataj kun „Esperanto“ kaj 
kun ĝia rava ideo; kiam en plej diversaj landoj 
aperas verkistoj, laborantaj pro riĉigo de ĝia 
literaturo; kiam tie-ĉi ka) tie ekzistas jam ga- 
zetej kaj jurnaloj en Esperanto; kiam radioj 
de hele brilanta stelo Esperanta lumigas jam 
nordon kaj sudon, orienton kaj okcidenton, ; 
varmigante eĉ korojn de plej malvarmaj kaj 
obstinaj skeptikuloj kaj penetrante eĉ en di- i 
kegajn kraniojn de niaj saĝeguloj; kiam, fine, ; 

     

eĉ en nia patrujo ekbrilis suno de libereco— 
en nuna tempo ni ĉiuj, aparte malnovaj ge- 
esperantistoj, devas streĉi tutajn niajn fortojn, 
por starigi nian karan aferon tiel alte, ke ĝi 
estu vidata de ĉiuj loĝantoj de mondo, ke 
forestu eĉ unu iom inteligenta homo, kiu povus 
diri, ke li nenion scias pri Esperanto,—kion, 
bedaŭrinde, sufiĉe ofre aŭdas ankoraŭ niaj 
samideanoj 

Plej grava kaj plej efektiva rimedo, por 
atingi tiun-ĉi celon, estas literaturo kaj... lite- 
raturo! Sed ne tia literaturo, kia ekzistis ĝis 
nun... Anstataŭ eldonado de we malgrandaj 

  

| ĵurnaletoj, elirantaj en plej diversaj urboj de 
monde pro unu fojon monate, — ĵurnaletoj tiel 
malgrandaj, ke por tralegi ilin ĉiujn estas su- 
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fiĉe unu—du horoj ĉiumonate, —anstataŭ tiu-' Komence mi ne pensu pri profitoj, kaj zorgu 
ĉi ne sufiĉe utila laborado, ni ĉiuj devas ku-' nur, ke ni ne havu malprofitojn,--sed kiam 
niĝi kaj fari ion eĉ kontraŭvole rimarkindan ' tiu-ĉi afero fortikiĝos, kiam ni havos zufiĉe 
por inteligentaro de tuta mondo. Oni devas da abonantoj,--tiam, sendube, ĉiu kunlaboranto 
memori, ke efektiva forto estas nur en kuniĝo: povos kaj devos havi konvenan rekompencon 
unu fadeneton tre facile estas disŝiri, —sed por sia laborado. 
kunigu multegon da tielaj maldikaj fadeneto, — Dume mi ne kuraĝas preponi ian detalan 
kaj vi ricevos ŝnuregon, kun kles helpo ia, programon de dezirinda estonta „Ĵurnalo Inter- 
fabla grandequlo povus elŝin nian terglobon ! nacia", esperante, ke tion-ĉi faros iu pli sperta, 
el interplaneda spaco! Tiu-ĉi penso tute ne cl mi,—mi celas nur ekscii, ĉu multe da ge- 
estas ia neefektivigebla revo, ia utopio, —kaj , esperantistoj, kaj aparie da verkistoj, konsentcs 

  

    

mi kredas, ke ni, karaj miaj samideanoj, ni, — ; partepreni en proponata de mi entrepreno (aŭ 
maldikaj, malfortaj fadenetoj de unu esperanta | per mono, aŭ per laborado). 
bulo—ni, kuniĝinte, povus fari tiun-ĉi пегот-' — Tial mi kore petas ĉiujn geesperantistojn 

al mondo, ke nia sktbi'al mi sian opinton pri tiu-ĉi afero, al- 
kara lingvo internacia „Esperanio“ estas efek- , donante siajn detalajn adresojn kaj sciigante 
tive vivipov: min, kiamaniere ĉiu konsentus esti partopre- 

El tute mia koro dezirante fari en. tiu-ĉi | nanto de estonta societo? 
direkto almenaŭ unu malgrandetan paŝon, mi, Ĉiujn aliajn gazetojn kaj ĵurnalojn espe- 
malfortika kadeneto, kuraĝas turni min kun' rantajn mi petas represi tiun-ĉi mian alvokon 
tiu-ĉi alvoko al tiuj, kiuj aprobas mian penson i Mia adreso: Rusujo. Vilno, Snipiŝki, 
kaj aparte al miaj malnovaj geamikoj-espe- | dome de Kacenelenbogen (Kalvarijskaja) 

rantistoj, kiuj eble ne ĉiuj ankoraŭ min forgesis: ! a! V, N. Devjatnin. 
kuniĝu kaj fondu internacian societon por 
eldonado de granda „ĵurnalo internacia“ 
(monata aŭ semajnaj kun plej diversaj fakoj! Novembro 1995. 

  

peblan ŝnuregon kaj mon! 

    

    

Desjutari, 

=== 

perantista Organiza Komitato. 

CIRKULERO DUA 

Е 

  

Orgawizaj decid j pri la funkciado de la provizoraj Komitatoj. 
Laŭ la deziro de doktoro Zamenhof, ni konatigas al la Esperantistaro, la sekvantajn decidojn 

akceptitajn konsente kun li, por faciligi kaj Ordigi la preparadon de la laboroj de ambaŭ provizoraj kami- 
atoj, fonditaj de la Kongreso de Boulogne-sur-Mer (Organiza Komitato kaj Lingva Komitato) kaj por 
rapidigi, tra la Esperantistaro, ls sciigojn pri iliaj proponoj aŭ decidoj: 

La laboro de ambaŭ komilatoj estos, en ĉiu okazo, preparitaj per la zorgoj ds malgranda nombro da 
komitatanoj, speciale montritaj de doktoro Zamenhol, kaj sub la direkto de unu cl ili, elektita kiel unua 
prezidanto aŭ ef kiel efektiva prezidanto kaj kondukanto. 

Koncerne la Lingvan Komitaton, D-ro Zamenhof mem esploros, konsente kun Redaktoro Boirac, la 
Tegulajn aranĝotajn por ĝis funkciado, kaj sciigos, kiel eble plej irue, la alprenitan de ili solvon. 

Koncerne la Provizoran Organizan Komitaton, D-ro Zamenhof deziras, ke la ordinaraj laboroj, rezer- 
vante la principajn kaj gravajn decidojn, estu preparitaj nur per la oficiala prezidantaro elektita de la kon- 
greso de Baulogne-sur-Mer por formi la diritan komitaton, tiel estas; D-ro Zamenhof, prezidanto 
S-roj Boirac, Michaux, Mybs, Pclien kaj Sebert, vicprezidantoj; kaj provizore, per la iniciato de tiu lasta 
vicprezidanto kiu akceptis kelkatempe tiun taskon. 

Sekve, Rektoro Boirac kaj Generalo Sebert povas, laŭ bezone kaj Ĉiu siaflanke subskribi la cirkulerojn 
preparitajn je la nomo de la diritaj komitatoj. 

Fino, mi sciigas ke, ankaŭ kun la konsento de D-ro Zamenhof, S-ro Gabriel Chavet, eks-sakretario 
de la Esperantista Grupo Pariza, estas akceptita kiel Sekretarjo-Agento, de la „Esperantista Centra Oficejo“, 
sidanta en Pariza, kaj povos, kun tiu titolo, subskribi la leterojn devenantajn de tiu Oficejo. 

Je la nomo de la Orgamiza Kemitato, 
Sebert 
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CIRKULERO TRIA 

Detalaj pri la organizo de iu Esperantista Centru Oficejo, en Parizo 
1. — Nia unua Cirkulero, ĉatumita de la 25-a de septembro 1905, konatigis ke Esperantista Centra 

Ofcejo estis fondita en Parizo, kaj uzota de ambaŭ provizoraj komitatoj. elektitaj de la kongreso Boulogne- 
sur-Mer, por efektivigi la funkciadon de la sekretariejoj de tiuj komitatoj. 

Ŝainas al mi utile ke ni donu hodiaŭ, pri la vera signifo kaj la organizado de tiu Oficejo, kelkajn 
detalojn kiuj povas esti interesaj por ĉiuj esperantistoj, 

La Esperantista Centra Ofcejo estis fondata. kun la celo helpi la propagandon kaj diskonigon de 
Esperanto, starigante, por la esperantistoj de la tuta mondo, izolataj aŭ grupigitaj laŭ lokoj aŭ specialaj 
okupoj, la cenircn de rilatoj kaj informoj kies stllscon montris la kongreso de Boulogne-sur-Mer. 

Por trafi tiun eelon, restante tute sendeponda de ĉiu ajn grupo esperantista, la Ofcejo proj 
l. Doni sciigojn pri la demandoj kiuj rilatas la subtenadon kaj propagandan de = 

sacietoj, grupoj aŭ personoj kiuj sin interesas pri tio, kaj faciligi la rilatojn jnter ili; 
de. Prepari la Studadon de la demandoj kiuj povus esti enmetataj en la programon de le 

kongresoj, konferencoj aŭ aliaj kunvenoj, kiuj dezirus uzi la servon de la Oficejo; kaj helpi la komitatojn de 
tiuj kunvenoj, koncerne la kunvokojn kaj komunikajo; 

ĝe Helpi kaj partopreni, se lio konvenas, la efektivigon de la decidoj de tiuj kongresoj. 
konferencoj aŭ kunvenoj; 

de. Klasigi kaj konservi la arkivojn de tiuj kunvenoj, ĉiujn dokumentojn kiuj povas esti 
alkonfidataj al la Oficejo, kaj ĉin kio povas interesi la Esperantistan Movadon: 

fe. Organizi Bibliotekon enhavantan ĉiujn verkojn en Esperanto kaj pri Esperanto, kolek- 
lame ankaŭ, laŭ le eblo, la artikolojn de gazetoj kaj revuoj, kaj la verkojn rilatajn al demandoj interesaj 
por Esperantismo 

Kolekti ĉiujn sciigojn statistik 
de Esperantu 

f-e. Starigi kaj plenigi ĉiutaga, bibliografion de la verkoj en Esperanto kaj pri Esperanto; 

    
     

      

  

  

kaj atiajn, kiuj koncernas la diskonigon kaj la utiligon     

    

ZE. — Por realigi tiun programon, le Centra Oficejo jam kolektis, 51, rue de Olichy. Paris, en sia 
legoĉambro. 

le. Bibliotekcn enbavantan la ĉefajn esperantistajn verkojn elirintajn de la komenco de nia afero. 
kaj tiujn kiuj koncernas la lingvon internacian; 

2-е. Kolekton da revuoj kaj gazeto; esperantistaj kiuj nun eliras, kaj de la ĉelaj 
malnavaj gazetoj: 

3-е, Bibliograliajn katalogojn, pri la esperantistaj verkoj (bibliotekaj verkoj kaj artikoloj 
de gazetoj kaj revuoj) ordigitajn laŭ la reguloj de la bibliografia decimala klasigo; 

Ae. Specialajn katalogojn, ĉiutage plenigatajn, pri la diversaj sciigoj interesaj por la 
Esperantistoj; 

Adresaron de la Esperantistaj Societoj kaj Grupoj; 
Adresaron de la Esperantistoj kiuj havas rilatojn kun la Oficejo; 
Adresaron de la komercistoj kiuj vendas librojn aŭ objektojn pri Esperanto; 
Adresaron de la Esperantisla gazetaro: 
Adresaron de la ĉelaj esperantistaj kunvenoj. К. с 

. - La Centra Ofcejo estas malfermata ĉiujn tagojn (escepte dimanĉojn kaj feslajn tagojn) de 
la 10-a horo ĝis la 12-a b. kaj de la 2-a h. ĝis la 4-a В. por ĉiuj asperantistoj loĝantaj aŭ transirantaj Pari- 
zan, kaj eĉ por ĉiuj personoj kiuj deziras informojn pri la lingvo iaternacia. 

Ĉar ĝi deziras resti sendependa je ĉiu speciala grupo aŭ fondaĵo, kaj intencas, sekve, havi nenian 
intereson pri ia ajn komerce, entrepreno, la Centre Oficejo ne devos esti uzala kiel pera rimedo, por aferoj 
kiuj povas okazi monajn riskojn aŭ respondecojn. Sekve ĝi akceptas, nur kiel servo de propagando senpaga, 
la provizoran konservon de litroj, prospektoj aŭ alia; obiektoj disdonotaj, Se ĝi ricevos mendojn, aŭ moni 
ferojn, por aĉeti librojn, abonojn, insignojn aŭ aliajn sbjektojn, ĝi nur transsendos ilin al la vendantoj aŭ 
komercistoj kiuj estos monrrataj al ĝi por tio. aŭ, se ja montro ne estas farata, al la komisiistoj kaj peristoj 
kiuj ŝajros plej taŭgaj en ĉiu okazo; kaj ĝi ilin rilatigos kun la klientoj, 

TV7, — La Esperantista Centra Olicejo restis, ĝis nun, privata fondaĵo, organizita per la iniciato de 
kelkaj amikoj de Esperanto, kaj finance subtenata de (li; sed ĝiaj fondintoj intencas, por certe daŭrigi ĝian 
ekzistadon, fondi. se eslas necese, specialan Societon de Amikoj aŭ Protektantoj de Esperanta, kiu sin oku- 
pus pri la direktado de tiu Oficejo, 

Atendante la momenton kiam ili pevos sendi alvokon, por tio, al ĉiuj esperantistoj, la fondintoj de la 
Oficejo treege dezirus koni, de nun, la nomojn de tiuj kiuj, aprobantaj la programon supermontritan, volus 
helpi tiun entraprenon. 

lii kun granda dankemo, akceptus la aliĝojn senastajn al ili. de ĉiuj personoj kiuj dezirus partopreni 
al la fondo de la kreota societo. Tiuj aliĝoj povas esti, de nun, sendataj al la Sekretario de la Centra Oficejo. 

        

  
ENHAVO: Pri organgacio.- -Aldono a) la Dogmoj de Huelismo.—Pri la Regularo de "5-ю „Ез- 

pero“. Historieto de unu nudankema popolo de Ŝĉ-ij —Kin estas la socialaj sciencoj? de Prof. N. Karejev. 
trad. de Vs, L.—La malfermita letero al Redaktoro de „R. E“.-Ruĝa Rido de Leonid Andrejev, trad. de 
Serĉanto (daŭrigo venos) —Esperantista Movado —Federacio de la oficistoj de Francuio. -Esperante С12> 
taro—Alvoko de V, Devjatnin. Esperantista Organize Komitato. 

Дозв. ценз. СПБ. 24 Января 1905. Типо-Лятографя Д. MI. Befc6pyra Tponuki 

  

  
     

  

    

       



Monata organo de lInternacia Societo Esperantista por la Paco. 

Krom avizo kontrata, la abonantoj estas enskribataj kiel aliĝantoj al la Societo — 
Jara abono (aŭ minimuma katizo): 5 frankoj (Z rubloj) 

Sin turni al S-ro GASTON MOCH, 
(Franci 

26 rue de Chartres, Neuilly-sur-Seine   

  

—~ ESPERO PAGIFISTA. “E = \ 

Я 

  

Ĵus eliris el presejo malgranda ры 
GERMANA. ESPERANTISTO. 

„BOLESĜJO“ — 
Наши" do OS poj, redaktata esperante kaj germane. 

dilafisim Sorjĥij. : Enhavo propaganda, kronika, literatura 
Ровшана 1лайъко да Abonprezo por ĉiuj landoj Mk —3. 

Ivan Seleznjov. Е ВБ. —1. 50 
3 Admin. kaj Red. Berlino. : ЕЕ в : Eldono de I'S-ta „Espero“. Kosto: 10 kapekaj Prinzenstrasse 95. 

      

: (kun transsendo), ohi pevas sendi per poŝtmarkoj. 4 | 7 

* SA A ANAN 

o emo оффе -- 
La propaganda franca -esperanta ĵurnalo 

ESPERANTO 
: dediĉas al tiu. kiu sendos al ĝi la plej 

i' grandan nombron da abonmendoj antaŭ 
Pasko 

- + LUKSAN BICIKLETON $ 
= € je marko speciala „Esperanto“ kiel pura $ 

„TRA LA MONDO" 
Tutmenda muitllustrata Esperanta revuo. 

    

Konlaborauo plene l = sekvantaj ~i 
temoj 

  

    
donaco. Multaj aliaj premioj. 

  

artikoloj estas verkitaj de L~ 
4 kaj anoj de l'lando aluditaj, Grava fako рог | 

ĝenerala politika informado, 
  

  Abonkeste por Ruslando: 1 rbl. 20 kop. 
Sin turni ar ESPERANTO. Ceret. 4 

S-O. France aŭ al administranto de 
RUSLANDA ESPERANTISTO. 

~~, » 

Eliras js la fno ds £0 
i Jarabono: 8 ii; jara 2 
! papero, Administracio: Mendo 

Ŭni pavas sin termi al „Rus 

   
    

  

      

      

    , Malnovajn, maloltajn librojn de konataj aŭtor 
„Demono- de M. Lermontov, trad. de У. М Devjainin, kosto 60 kop. (kun 

transsendo) 
„Kain“ de Byron, trad. de A. Kofman, kosto 50 kop. (kun transsendo). 

-Estas aĉeteblaj sale en S-to „Espero“. 

    

    

       

 



   
  

  

ПРИНИМАЕТСЯ НА 1906 годъ 

запись въ члены 

O:BA „VOoNEPO“, 
съ правомъ получешя въ счеть членскаго 

взноса ежемфсячнаго журнала О-ва 

„RUSLANDA ESPERANTISTO“, 
языкЪ 

  

издающагося на иеждународномъ 
Эсперанте и частью параллельно на рус- 

скомъ язык. 

Постоянныя статьи по принцищальнымъ и 
практичёскимъ вопросамъ Эспёр. движенйя 

и идеи международнаго языка. 

Въ беллетристическомъ отдЪлЬ помфщаются 
новыя произведеня лучшихъ авторовъ. 

  

Bx 1906 году въ „Риз! 
въ переводЪ на Эсперанто извфстная по- } 

вЪль Леонида Андреева „Красный Смфхъ* 
Ce 

Esper". печатается 

  

ет (9MB.) введень общественно-поли- } 
тическй отафлъ. 

Обширные отдфлы хроники и Эспер. дви- 
женя и библ6графи 

Собственные корреспонденты-эсперантисты 
въ гор Росси, въ Парижь (г. Коловрать) 

и др. столицахь и гор. Зап. Европы. 
Разнообразныя статьи и замфтки по вопро- 
самъ современной жизни, имъющимъ общий 

    

интересъ. 

олробности © журнал — въ осебомъ проз 
пекть, разсылаемомт, безплатно, 

Членск!й годовой взносъ (съ 1 янв. по 31 
дек. 1906 г.) 5 руб 

Адресъ: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Б. Подъяческая { 
24, Pegaxuia „Ruslanda Esperantisto“ 

  

ESTAS AKCEPTATA POR 19O6 JARO 

la enskribado en la nombron de la membroj de la 

STO „ESPERO“, 
kun rajto de l'ricevado por membra enpago 

de ĉiumonata ĵurnalo de la S-to 

„RUSLANDA ESPERANTISTO”, 
eldonata en lingvo internacia Esperanto k: 

parte paralele en rusa lingvo. 

    

Ĉiamaj' artikoloj pri principaj kaj 

demandoj de Esper. movado kaj de 

  

lingvo internacia 

En beletristika fako estas pr 
verkoj de plej gloraj j gloraj 

En 1906 jaro en „Rusl. 
en Esperanta traduko la fama hove 

nid Andrejev „Ruĝa Rido“ 

      
    er.“ estas presata 

de Lec- 

  

De Ne i (januaro) estas enkondukita 
politika fako 

    

Vastaj fakoj de kroniko de Esp. movado kaj 

de bibliografio. 

Propraj korespondantoj—esperantistoj en urboj 
i de Ruslando, en Parizo (s-ro Kolowrat) kaj en 

aiiaj ĉefurboj kaj urboj de Okc. Eŭrop». 

Diversaj artikoloj -kaj notoj pri demandoj de 
nuntempa vivo. havantaj komunan intereson. 
La detaloj pri la ĵurnalo estas en aparta prospekto, 

dissendata senpage. 

La membra jara enpago (de jan. ĝis 31 dec. 
1906 j.) estas 3 rubloj. 

Adreso: St.-PETERBURGO (Ruslando), B. Pod- 
jaĉeskaja, 24, Redakcio de „Ruslanda Espe- 

rantisto.“ 

     


